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Förord
Detta examensarbete utgör en avslutande del för programmet Civilingen-
jör Arkitektur med inriktningen stadsbyggnad vid Luleå tekniska univer-
sitet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och har utförts under hösttermi-
nen 2012. Det utgör även ett material för samråd och diskussion vid Luleå 
kommuns vidare arbete med Norra hamns utveckling.

Jag vill tacka Luleå kommun för att de gav mig möjlighet att skriva mitt 
examensarbete med så stor flexibilitet, både vad gäller val av ämnesområ-
de och ort för själva författandet. Framför allt ett stort tack till min hand-
ledare på Luleå kommun Johan Eriksson för hjälpsamheten, alla goda råd 
och många inspirerande samtal.

Ytterligare ett stort tack till min handledare och examinator vid Luleå tek-
niska universitet Kristina L Nilsson, som med vägledande råd och en alltid 
saklig och konstruktiv kritik hjälpt mig att hålla detta examensarbete på 
rätt spår.

Erik Johansson Klang



Abstract
During the 16th century the town of Luleå moved from its first location 
Gammelstad to the Northern harbour “Norra hamn” because of the need 
of a harbour. “Norra hamn” was the centre for trading for a long time as 
the harbour kept on growing in importance. With the plans for expan-
sions of the iron industry, by a new steelworks in the late 1970s the roads 
demanded a larger capacity to get all the new people to work. Many of 
the roads in and around the city was therefore broadened, among these 
were the roads around the Northern harbour. The new steelworks was 
never built and there was no increase in traffic either, but the roads are 
still to this day very largely dimensioned. Due to this, the activity around 
the Northern harbour is now limited to function as one of Luleå´s biggest 
routes for vehicle transportation.

Today the area around the Northern harbour mainly consists of roads, 
with “Bodenvägen” in the north with 4 lanes and 20 meters in width. 
Along the shoreline runs a walking path which is only separated from the 
traffic by an elevated curb. “Bodenvägen” ends at the roundabout near 
“Kulturens hus” where the traffic is lead west along the shoreline on to 
“Skeppsbrogatan”, also with 4 lanes and 20 meters in width.

This traffic situation creates great barrier effects which separate the 
Northern harbour from the rest of the city centre. This further leads to 
cars and vehicles being prioritised over pedestrians in regards of the 
space closest to the shorelines of the Northern harbour. 

This master thesis will, with the methods for analysing smaller urban 
spaces by Jan Gehl, Kevin Lynch´s methods for visual analysis and the 
method of Space syntax for analysing the integration between the urban 
spaces in the city, investigate the existing conditions of the Northern har-
bour and it´s future potential to once again function as a public place in 
the city. The purpose of this master thesis is to show that if we can create 
better spaces and conditions for city life, then the situation of today offers, 
we can also make a better use of the qualities of a public place that this 
area possesses. 

The paper begins with a study of literature based on the public space and 
its place in the city as a forum for the city as a theatre with different types 
of activities, interactions and pleasures. Further more the study describes 
the different methods of analysis used in the paper and finishes by con-
cluding the criteria within the three categories of protection, comfort and 
delight that every successful public space should fulfil. 

With the studied literature as a base, an inventory of the place was made 
on several occasions, by different means of transportation, and was docu-
mented by taking notes and pictures. These actions are presented at the 
end of every chapter in the analysis and are concluded as suggestions in 
the chapter of “Development” under the following headlines.

Strengthen the connections to the city
Enhance and densify the points of interest along the paths to unify the 
area and make it more interesting to use. Flexible and efficient use of the 
existing spaces trough integration of the traffic by traffic calming actions 
along Bodenvägen and implementing “Shared space” for Trekanten and 
Skeppsbrogatan

Functions
More possibilities for water contact by prolonging Hamnpromenaden 
along Bodenvägen with multifunctional points of interest throughout the 
whole area to use for both summer and winter activities

Development on the street level 
More activities on ground level and lower speed limits lead to more eyes 
on the streets and a safer public space. Vegetation and lower buildings 
keep the wind speed on a moderate level.

More places for seating in the area, high quality paths and shorter distanc-
es between the different points of interest give a higher level of comfort.

Enlarge the possibilities for water contact and make the bay available in 
the summertime as well as in the wintertime.





Sammanfattning
Luleå stad flyttade från Gammelstad in till Norra hamn under 1600-talet 
just på grund av stadens behov av en hamn. Området fungerade länge som 
ett livligt handelscentra i staden med en omfattande hamnverksamhet. 
Järnmalmsindustrins stora expansionsplaner med ett nytt stålverk i Luleå 
ställde krav på vägnätets framkomlighet och många av stadens trafikleder 
dimensionerades efter stora trafikmängder, däribland vägarna runt Norra 
hamnområdet. Planerna för det nya stålverk -80 lades ned och den ökade 
trafikmängden uteblev, kvar fanns däremot de stora trafikrummen. På 
grund av detta har områdets aktivitet decimerats till att idag främst fung-
era som ett av Luleås största transportstråk för fordonstrafik.

I dag utgörs Norra hamnområdet till stor del av Bodenvägen i norr med 
sina 4 filer och ca 20 meter i bredd. På kustsidan finns en gång- och cykel-
väg som endast skiljs från bilvägen genom en kantstensbunden trottoar. 
Bodenvägen avslutas vid Kulturens Hus där Skeppsbrogatan leder trafiken 
vidare, via 4 filer och ca 17 m i bredd, västerut längs strandlinjen.

Dessa trafikrum utgör stora barriärer som separerar Norra hamnfjärdens 
stränder från Centrum och det övriga hamnområdet. Detta gör att bilar 
och andra fordon blir kraftigt prioriterade vad gäller områdets ytor och 
dess användning jämfört med gående och cyklister. 

Detta examensarbete kommer med hjälp av Jan Gehls metoder för rumslig 
analys, Kevin Lynchs metoder för visuell analys av området och Space syn-
tax analysmetod för gaturummens integration i staden, att utreda Norra 
hamnfjärdens förutsättningar och potential att åter kunna utgöra en 
offentlig plats i staden. Dess syfte är att visa att om man kan skapa bättre 
utrymmen och förutsättningar för folkliv och rörelse än de nu rådande, 
kan man bättre ta fasta på områdets kvalitéer som offentlig plats. 

Arbetet inleds med en litteraturstudie som utgår från det offentliga rum-
mets plats i staden som ett forum för stadens teater med olika typer av 
aktiviteter, interaktioner och nöjen. Vidare redogörs de olika analys-
metoderna för att slutligen fastställa de kriterier inom kategorierna trygg-

get och säkerhet, komfort och nöje som bör uppfyllas vad gäller rummens 
utformning. 

Med litteraturen som grund har en inventering av platsen genomförts 
vid flertalet tillfällen, med olika färdmedel, dessa dokumenterades med 
anteckningar och foton. 

Resultatet från analyserna visar på en rad åtgärder att gå vidare med vad 
gäller områdets potential att kunna verka som offentlig plats i staden. 
Åtgärderna återfinns i slutet av varje delkapitel i analysdelen och sam-
manfattas i delen för utveckling under följande rubriker.

Förstärk kopplingarna till övriga staden
Utöka och förtäta antalet målpunkter längs stråken på området för att göra 
det mer sammanhängande och intressant att vistas och röra sig på. 

Flexibelt och effektivt nyttjande av befintliga ytor där en integrering av tra-
fiken föreslås genom trafikdämpande åtgärder längs Bodenvägen och till-
lämpning av “Shared space” för Trekanten och Skeppsbrogatan.

Funktioner
Utökad vattenkontakt genom en förlängning av den nedsänkta hamnpro-
menaden längs hela Bodenvägen. Multifunktionella målpunkter längs med 
stråket som kan nyttjas året om och bjuda in till vistelse och aktivitet. 

Utveckling av gaturummen
Fler verksamheter i bottenvåningarna och lägre hastigheter ger fler ögon 
på gatan och ett tryggare gaturum. Klimatskydd i form av vegetation och 
lägre blandad bebyggelse håller vindhastigheterna nere.

Fler sittplatser på området, god kvalité på stråken och kortare avstånd mel-
lan  målpunkter och avstånd ger en högre komfort på området

Utöka möjligheten till vattenkontakt och tillgängliggör fjärden både som-
mar- och vintertid.
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1.1 Bakgrund 
Norra hamnområdet i Luleå har varit en av stadens viktigaste platser genom 
historien.  Det var behovet av vattenkontakt för hamnverksamhet som gjorde 
att Luleå flyttade från Gammelstad in till den nuvarande Centrumhalvön under 
1600-talet. Stadens utveckling, där järnmalmsindustrin har spelat en betydan-
de roll, har lett till att den norra hamnen successivt tappat sin funktion som 
handelshamn. Järnverket har numera en egen hamn för transport av gods och 
den södra hamnen är utgångspunkt för skärgårdstrafiken och har dessutom 
Centrumhalvöns enda småbåtshamn. 

I och med järnmalmsindustrins planerade expansion under 80- talet, med byg-
get av Stålverk -80, fick trafiklederna som löper längs med vattnet väl tilltagna  
dimensioner. Stålverk -80 byggdes aldrig och det ökade trafiktrycket uteblev, 
men trafikrummen med bredder på upp till 25 meter finns kvar på många plat-
ser i Centrum, däribland Norra hamn.

I dagsläget utgörs området Norra hamnområdet till stor del av Bodenvägen 
i norr som är en drygt 20 meter bred trafikled på 4 filer med en avskiljande 
refug i mitten. På kustsidan finns en gång- och cykelväg som endast skiljs från 
bilvägen genom en kantstensbunden trottoar. Bodenvägen avslutas genom att 
den delas upp i en rondell vid Kulturens Hus där Skeppsbrogatan leder trafi-
ken vidare västerut längs strandlinjen fram till Norrbottensteatern. 1

 Inledning



Trafiksituationen delar av kustlinjen från det övriga hamnområdet där 
trafiklederna utgör barriärer som måste korsas för att nå vattnet. Längs 
Bodenvägen är bilisten tydligt prioriterad där fotgängare och cyklister är 
hårt utsatta för trafikbuller och vind.  Dessutom saknas möjligheter att ta 
sig ner till vattnet samt sittplatser för de som önskar använda området till 
något mer än transportsträcka. 

Norra hamn har idag ingen egentlig hamnfunktion utöver ett par restau-
rangbåtar och en nedsänkt trädäckspromenad, däremot huserar Luleås 
kulturliv i lokaler längs Skeppsbrogatan vilket ger liv åt platsen. Norra 
hamns fortsatta utveckling tillbaka till den centrala plats det en gång var 
försvåras av dagens trafiksituation. Stora trafikmängd, stora ytor för gatu-
parkeringar och överdimensionerade gator otillgängliggör detta område 
för stadsliv.

Detta examensarbete kommer att utreda Norra hamnfjärdens förutsätt-
ningar och potential att åter kunna fungera som en offentlig plats i sta-
den. Resultatet kommer att presenteras i ett program där idéer på olika 
lösningsförslag resoneras utifrån Luleå kommuns framtida visioner och 
planer för stadens utveckling.

11

1.2 Syfte
Examensarbetets syfte är att kunna undersöka områdets potential som 
offentligt plats. Med stöd från litteraturstudien undersöks vägar och me-
toder för att kunna skapa bättre utrymmen och förutsättningar för folkliv 
och rörelse för fotgängare än de nu rådande. Dagens trafiksituationen gör 
att den oskyddade trafikanten är underställd biltrafiken, därför kommer 
analyserna och utvecklingsförslagen för området främst fokusera på hur 
de oskyddade trafikanterna bättre ska kunna nyttja området, men där alla 
trafikslag fortfarande ska kunna verka effektivt

Målet är att i ett programavsnitt kunna presentera förslag och idéer som 
visar på hur Luleås Norra hamnområde och dess norra kustlinje, fram-
förallt längs Bodenvägen, kan utvecklas till ett mer integrerat och livfullt 
stadsrum att vistas i året om. 

Examensarbetet kan fungera som ett diskussionsunderlag i kommunens 
framtida arbete med Luleås Norra hamnområde



1.3 Problemställningar
Hur kan man genom utformningen av omgivande miljöer göra området 
attraktivt, funktionellt och tryggt nog för Luleborna att använda och trivas 
på?

Vilka avstånd och dimensioner för gaturum och övriga ytor är lämpliga för 
både fotgängare och fordonstrafik på området ska kunna trivas?

Hur kan platsen användas beroende på årstid och klimat?

Vilka funktioner saknas i Norra hamnområdet för att det ska kunna bli en 
attraktiv offentlig plats?

Hur kan den nuvarande trafiksituationen på bästa sätt omfördelas eller 
omvandlas med hänsyn till trafikmängder, målpunkter och parkeringar?

1.4 Metod 

Litteraturstudie
För att kunna nå målet med examensarbetet måste förslagen i resultatet 
bottna i erkända teorier om det offentliga rummet och bygga på väl grun-
dade analyser av området. Därför inleds arbetet med en litteraturstudie 
där det offentliga rummets plats, funktion och syfte i staden undersöktes. 
Därefter undersöktes teorierna bakom olika analysmetoder för stadsrum. 
Metoderna som studerats innefattas av Jan Gehls metod för rumslig ana-
lys, för de mer övergripande analyserna har Kevin Lynchs analysmetod för 
det visuellt upplevda rummet undersökts tillsammans med metoden för 
Space syntax-analys. 

Vidare behandlar litteraturstudien frågor som rör trafikens plats i staden, 
med trafikmängder, markparkeringar och även en redogörelse för koncep-
tet för Shared space-områden.

Med tanke på platsens geografiska förutsättningar vad gäller extrema vin-

terklimat, tydligt skiftande årstider och kustläge undersöktes även frågor 
som rör detta i ett avsnitt i studien.

Litteratursökningen har främst gjorts med hjälp av Luleå universitets-
bilblioteks databas ”Lucia” för att hitta tryckt litteratur och ”Primo” för 
att hitta elektroniska publikationer. Sökmotorerna ”Google” och ”Google 
Scholar” användes också för att hitta ytterligare elektroniska källor. Ex-
empel på sökord som användes är följande. Offentlig plats, offentligt rum, 
offentligt liv, public space, public life, city life, William Whyte, Lewis Mum-
ford stadsliv, gatuliv, folkliv, trafikdämpning, traffic calming, trafikmängder, 
VGU, sektion tätort, Shared space, Woonerf, Skvallertorget, gaturum, trygg-
het, säkerhet, Jane Jacobs, stadsanalys, visuell analys, Kevin Lynch, space 
syntax, gaturum analys, Jan Gehl, vinterstad, winter cities och vinterklimat.

Informationsinhämtande & inventering
Utvecklingen för Norra hamn genom historien studerades tillsammans 
med de nu rådande förutsättningarna vad gäller bebyggelse, funktioner, 
trafik, resvanor, topografi och klimat. Stadsarkivet och Luleå kommuns 
hemsida har utgjort basen för denna delen av informationshämtandet

Vidare gjordes grundliga inventeringar av platsen vid tre tillfällen under 
augusti och september 2012.  Intevnteringarna utgjordes av platsbesök 
och rundvandringar per fot, cykel och bil, där utmärkande observationer 
noterades och dokumenterades med kamera efter en inventeringsmall 
som återfinns i rapporten under avsnittet ”Bilagor”. En ytterligare inven-
tering gjordes i samband med Space syntax-analysen där människoflöden 
observerades på olika gator i staden under bestämda perioder om 60 
minuter åt gången.

Analys
Med den teoretiska grunden från litteraturstudien och informationshämt-
ningen i ryggen kunde analysavsnittet påbörjas. Erfarenheter och intryck 
från inventeringen utgjorde en grund att utgå ifrån vid tillämpningen av 
de olika metoderna. Analyser gjordes först på en övergripande nivå där 
platsens sammanhang i staden analyserades. Genom Space syntax-meto-
den studerades hur väl platsens gaturum var integrerade med övriga sta-
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den vad gäller siktlinjer och riktingsförändringar. I detta fall användes en 
programvara från UCL Depthmap, där en modell av axiallinjer bygggdes 
upp över analysområdet. Varje linje representerar ett stadsrum vars vi-
suella avgränsningar bestämmer linjens längd, det vill säga där siktlinjen 
bryts börjar en ny axiallinje. Även om det i detta fall är Norra hamnområ-
det som är i fokus för analysen är det viktigt att göra modellen tillräckligt 
stor. Eftersom hela nätverket av axiallinjer är sammankopplat i sin helhet 
får man en mer korrekt analys ju större nätverk som analyseras. Vid själva 
analysen beräknar programmet  det genomsnittliga antalet steg som varje 
linje befinner sig ifrån varje annan linje i modellen. Varje linje i modellen 
får sedan ett integrationsvärde baserat på dess förhållande till modellens 
övriga linjer. Resultatet visar sig genom att varje linje färgas i en skala från 
rött, som motsvarar de mest integrerade linjerna, till blått som motsvarar 
de minst integrerade linjerna (Spacescape, 2010).

Analysmetoden för det visuellt upplevda rummet baserades på Kevin 
Lynchs metod, vilket innebär att en mental karta ritades upp baserad på 
intryck, känslor och uppfattningar av platsen. I kartan dokumenterades 
gränser, noder, stråk, områden och landmärken för platsen, främst ur en 
fotgängares perspektiv men med cyklisters och bilisters uppfattning om 
platsen i åtanke. På en mer detaljerad nivå användes Jan Gehls metoder 
för rumslig analys, där platsens olika stadsrum analyserades efter de kri-
terier som enligt metoden är nödvändiga för en väl fungerande offentlig 
plats. Dessa kriterier kan kategoriseras i följande grupper; trygghet och 
säkerhet, komfort samt upplevelse. 

Analysmetoderna och inventeringarna utfördes av författaren och de be-
dömningar och intryck som dessa resulterat i blir därför subjektiva. 

Åtgärdsförslag & diskussion
Förslag på lösningar har utarbetats grundade på resultatet från analy-
serna samt idéer från litteratur och studiebesök. I utvecklingsprogrammet 
argumenteras och jämförs olika idéer till lösningar mot varandra utifrån 
vilka som passar bäst in i Luleås framtida visioner och planer. Program-
met utgör inget färdigt utformningsförslag utan dess syfte är att utgöra ett 
material med idéer för fortsatt diskussion och samråd.

I den avslutande delen diskuteras och analyseras de egna förslagens uti-
från de givna problemställningarna. Eventuella problem och felkällor tas 
upp tillsammans med förslag på fortsatt arbete.

1.5 Avgränsningar och ställningstaganden

Själva projektområdet sträcker sig längs Bodenvägen från Mjölkuddsbrin-
ken ner till Skeppsbrogatans korsning med Rådstugatan och innefattar 
Bodenvägen, Skeppsbrogatan och Trekantens parkering. Gränserna för 
de olika analyserna är däremot större eftersom man måste ta hänsyn till 
platsens sammanhang i staden.

Examensarbetet påbörjades i augusti 2012 och de inventeringar som 
gjorts av platsen är därför utförda under sensommaren, med barmark och 
relativt ljusa nätter. På grund av arbetets tidplan har ingen motsvarande 
inventering kunnat göras under vinterförhållanden.

Vidare tas ingen djupare hänsyn till markägoförhållanden, fastighetsä-
gare, VA- och elektricitet eller politiska agendor som kan förekomma för 
delar av området i förslagen. Det förutsätts att sådana problem kan lösas i 
ett senare skede. 

Figur 1. Karta över de geografiska avgränsningarna för arbetet.
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Litteraturstudien som följer utgår från olika teorier inom stadsbyggnad och deras syn på 
det offentliga rummet och dess innebörd för folklivet i en stad. Litteraturen behandlar till 
en början den offentliga platsens sammanhang i staden på en överskådlig nivå, för att se-
dan gå in på en mer detaljerad nivå. De studerade teorierna utgör grunden för det fortsatta 
analysarbetet över projektområdets potential att fungera som offentlig plats i staden. 

Vad är ett offentligt rum, vilka använder det och varför? 
Vilken roll spelar utformning och gestaltning in i användandet av det offentliga rummet ?
Vilket syfte tjänar det offentliga rummet staden och stadslivet? 

Ovanstående frågeställningar kommer att undersökas närmare i litteratur skriven av Jan 
Gehl, Jane Jacobs, Lewis Mumford, Kevin Lynch, William Whyte, Gordon Cullen, Edward 
Hall, Ben Hillier med flera.

Litteraturstudie
-Stadens offentliga rum och platser

2



2.1 Det offentliga rummets roll i staden
För att undersöka vad det offentliga rummet har för roll och betydelse för 
en stad och dess stadsliv måste vi först försöka definiera vad som menas 
med begreppet offentligt rum, eller offentlig plats. Nationalencyklopedin 
definierar begreppet ”offentligt rum” enligt följande:

“Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för all-
mänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker.” 
- NE (2012)

Utgår man från denna definition kan man rimligen fastställa att en relativt 
stor del av en stad utgörs av offentliga rum. Det behöver alltså inte vara väl 
definierade eller programmerade ytor för aktivitet, så som parker, shop-
pingstråk eller torg för att de ska klassas som offentliga rum. Det måste 
då även finnas mängder av gator och stadsrum som sällan används av all-
mänheten, eller som endast används av en viss del eller grupp, bilister till 
exempel, men som också tillhör stadens offentliga rum. Om så mycket yta 
av staden utgörs av offentliga rum, vad är det då som styr användandet av 
dessa rum och hur vet man var de börjar och slutar?

Sören Olsson (1998) skriver i sin bok ”Det offentliga stadslivets förändring-
ar” om hur ett rum inomhus ganska tydligt kan avgränsas från sin omgiv-
ning av väggar, golv och tak. För ett stads- eller gaturum utgör däremot 
gatans eller platsens husfasader bara en visuell avgränsning. Men, det of-
fentliga rummets väggar är inte bara en fråga om det visuellt synliga. Väg-
garna i det offentliga rummet är också stark förknippat med hur vi uppfat-
tar rummet vi befinner oss i och de sociala förhållningssätt, rörelsemönster 
och symboler som gäller i omgivningen.

”Det är stadens offentliga rumslighet och dess rumsliga of-
fentlighet som skapar känslan av att vi befinner oss i en stad” 
– Sören Olsson (1998: 6)

Om det offentliga rummets avgränsningar och användande är beroende av 
sin omgivning, i detta fall alltså staden, och om själva känslan av stadsliv 
skapas i de offentliga rummen, måste dessa platser spela en vital roll i hur 
vi uppfattar staden. Eller som Gordon Cullen (2006) skriver i sin bok ”The 
Concise Townscape” om att utomhusrummet måste vara någonting mer än 
bara en vacker omgivande miljö, det måste också spegla stadens dramatik i 
sin fysiska omgivning, som byggnader, träd, himmel och mark. Det ska vara 
en upplevelse för människan att röra sig där. 

Liknande teatraliska jämförelser görs även av Lewis Mumford (1937) som 
i sin text ”What Is a City” beskriver staden som ett geografiskt nätverk, en 
ekonomisk organisation, en institutionell process, en teater av social ak-
tivitet och en estetisk symbol för ett enat kollektiv. Staden skapar och är 
teatern. Utan det sociala dramat som uttrycker sig i stadslivets kollektiva 
aktiviteter tillför staden i sig ingen funktion som inte kunnat utföras på 
landsbygden. Den fysiska strukturen i staden kan både främja såväl som 
hämma det sociala dramat som Mumford (1937) beskriver.

Genom politik, utbildning och kreativitet kan vi skapa en scen som inten-
sifierar dramatiken mellan de ovetande aktörerna, invånarna, och deras 
samspel med den fysiska omgivningen. Sociala faktum är primära och sta-
dens fysiska organisation innefattande handel, industri, kommunikationer 
och trafik måste vara underställd invånarnas sociala behov. Ur ett rent so-
cialt perspektiv kan staden beskrivas som ett socialt ramverk som skapar 
förutsättningar och möjligheter för det vardagliga livets drama (Mumford, 
1937).

I boken ”The Life Between Buildings”, vars titel översatt till ”Livet mellan 
husena” ger en ytterligare beskrivning av det offentliga rummet, skriver Jan 
Gehl (1987) att om möjligheter finns för människor att mötas i de dagliga 
aktiviteterna, innebär det att vi ges en social valfrihet. Människor kan själva 
välja att omge sig av andra att se, höra och interagera med helt utifrån det 
egna behovet av kontakt. I bokens inledning börjar Gehl med att beskriva 
ett typiskt dagligt scenario från en gata med exempel på aktiviteter som 
kan leda till social interaktion mellan människor, exempelvis när brevbära-
raren hälsar på barnet som leker utanför sin port.
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Även Jane Jacobs (1961) var en stor förespråkare för ett rikt gatuliv och 
vikten av de mänskliga interaktioner ett sådant innebär. I sin bok ”The 
Death and Life of Great American Cities” förklarar hon sin syn på gatan som 
en social funktion i det offentliga rummet, med sina spontana möten och 
den trygghet som inges av att kunna se och synas av andra i sin omgivning. 

I en livfull stad blir livet i de offentliga rummen en del av vardagen. Att folk 
står och hänger i gallerior, gatuhörn eller längs gatorna är inte nödvändigt-
vis negativt. Det är snarare positivt, det faktum att människor väljer att 
uppehålla sig på dessa platser är själva poängen med det offentliga sociala 
livet, att det ger andra förutsättningar än det privata sociala livet. Det finns 
massor av människor i staden som gör nytta bara genom att finnas där, man 
behöver inte lära känna alla, men alla interaktioner i staden, oavsett om det 
är ett samtal eller en igenkännande blick bidrar till en offentlig identitet. 
Jacobs (1961) menar att dessa små interaktioner bygger upp ett nätverk av 
offentlig respekt och tillit, något som är vitalt för en fungerande stadsmiljö. 
En väl fungerande offentlig miljö både skapar och är beroende av trygghet.

Blandningen av människor, interaktioner och aktiviteter utgör kärnan i 
stadslivet, eller teatern om man så vill, och den utspelar sig dagligen i de of-
fentliga rummen på stadens gator, gallerior, parker och torg. Stadsliv är ing-
enting statiskt utan förändras ständigt och påverkas enligt Gehl (1987) till 
en hög grad av den fysiska omgivningen och dess utformning och struktur. 
Det offentliga rummet är med andra ord scenen för det sociala livets teater 
och en förutsättning för ett aktivt stadsliv. Det är inte utan anledning som vi 
har åsikter angående huruvida en stad är vacker eller inte, den fysiska om-
givningen spelar en avgörande roll för stadens sociala liv (Mumford, 1937).

2.2 Funktion och användning
-Vilka rör sig i det offentliga rummet och varför?

I boken ”The New City Life” av Gehl, Gemzøe, Søndergård och Kirknæs (2006) 
illustreras hur det offentliga livet i stadens miljöer har förändrats i takt 
med samhällets utveckling och invånarnas skiftande livsstilar. Gator och 
torg var förr i tiden en plats man i första hand nyttjade för nödvändiga ak-
tiviteter, så som att köpa och sälja varor. Idag tjänar de offentliga rummen 
ett annat huvudsyfte. De har blivit en plats för de valfria och sociala aktivi-
teterna, en plats för rekreation, kultur och nöjen. Vilket innebär att kvalitén 
på de offentliga rummen blir avgörande för en stads livfullhet. Kraven på de 
offentliga rummens kvalité är alltså mycket högre idag (Gehl et al. 2006).

Figur 2. Diagram över utvecklingen för användandet av de offentliga rummen. 
Källa: Gehl et al. (2006)

16



Offentligt liv förutsätter trygghet
Det är inte en självklarhet att det offentliga stadslivet måste ses som någon-
ting positivt, många ser även stadsliv som någonting potentiellt ont och far-
ligt. Framförallt på kvällar och nätter, då verksamheter stänger och gatorna 
blir allt tommare, förknippas offentliga platser ibland med våld, gäng, al-
kohol och droger.  Såväl den upplevda som den reella farligheten är ett hot 
mot det offentliga livet. Privatisering av ytor och kontrollerad övervakning 
inkräktar på offentlighetens grunder som baseras på frihet och tillgänglig-
het (Olsson, 1998).

Men Olsson (1998) fortsätter med att sammanställa några viktiga skäl till 
varför offentliga miljöer är viktiga i samhället. 

• I de offentliga rummen ges möjligheten att titta på och bli sedd av andra 
människor. Intresset för stadens “teater” blir allt större i dagens sam-
hälle.

• Toleransen för andra människor förstärks i och med att olika samhälls-
grupper kan samlas på samma yta. Därmed kan vi lära oss nya saker 
om varandra, vi finner likheter såväl som olikheter och lär oss att känna 
uppskattning i det.

• Det offentliga livet bidrar till känslan av att man lever i ett samhälle och 
är en del i dess struktur. Det skapar en sorts tillhörighet till sitt samhäl-
le, en medborgaranda där man är beredd att göra en insats för helheten.

• Av rent demokratiska skäl är offentligheten mycket viktig och offent-
liga platser har många gånger spelat en avgörande roll som plattform 
för politiska manifestationer genom historien. Vaclavplatsen i Prag och 
Himmelska Fridens torg är ett par sådana exempel.

Det handlar alltså om att kunna göra de offentliga miljöerna i staden till 
trygga platser att vistas på oavsett tid på dygnet. Jacobs (1961) talar om 
tre viktiga faktorer som bör uppfyllas för att säkra denna trygghet. För det 
första ska skillnaden mellan vad som är privat och offentligt vara tydlig. 
För det andra måste det finnas ögon på gatan, ögon från gatans naturliga 
ägare, antingen från sitt eget köksfönster eller från en hotellobby exem-
pelvis. Byggnaderna längs gatan måste därför vara vända ut mot gatan för 
att kunna bjuda in främlingar snarare än vända dem ryggen och därmed 

förlora just ögonen på gatan. För det tredje måste gator och trottoarer an-
vändas kontinuerligt, dels för att det ska kunna bli fler effektiva ögon på 
själva gatan men också för att folk i byggnaderna ska lockas att titta dit. Det 
är mer underhållande att iaktta en livfull gata än en folktom (Jacobs, 1961).

Enligt Jacobs (1961) är gatorna och dess trottoarer bland de viktigaste of-
fentliga platserna i staden. De tillhör stadens mest vitala organ och utgör 
platserna där folk träffas i vardagslivet på ett mer oplanerat sätt. Detta är 
något som man kan påverka genom design, planering och utformning av ut-
omhusmiljöer, som gator och torg. En god omgivande miljö kan uppmuntra 
till rörelse och aktivitet i det offentliga rummet och därmed initiera möten 
mellan människor (Gehl, 1987).

Aktiviteter och kontakt
De flesta människor har vissa aktiviteter i sin vardag som tar plats utomhus 
i det offentliga rummet, gå till jobbet, handla eller motionera till exempel. 
Enligt Gehl (1987) kan man generalisera dessa aktiviteter och dela in dem 
i tre kategorier. Nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter.

De nödvändiga aktiviteterna handlar om saker som att ta sig till skolan, job-
bet eller affären till exempel. Denna kategori har liten påverkan av omgiv-
ningens utformning, eftersom aktiviteten är mer eller mindre obligatorisk 
oavsett miljö och yttre förutsättningar.

Valfria aktiviteter innefattar det som människan gör av egen vilja, som att 
motionera till exempel. Sådana aktiviteter är enligt Gehl (1987) starkt på-
verkade av yttre förhållanden som väder och omgivande miljö, dessa sker 
i största utsträckning bara under goda sådana förhållanden. Det är i den 
här kategorin som den fysiska utformningen kan göra en stor inverkan på 
människans aktivering. Om kvalitén på utomhusmiljön är dålig innebär 
det färre valfria aktiviteter, de nödvändiga aktiviteterna utförs fortfarande 
men folk skyndar sig fortare hem efteråt. I en god utomhusmiljö har man 
ofta ingenting emot att dra ut lite på de nödvändiga aktiviteterna, samtidigt 
öppnas då ett större spektrum av valfria aktiviteter som bjuder in män-
niskor att promenera, stanna och prata eller äta till exempel (Gehl, 1987). 
Även Jacobs (1961) betonar vikten av aktiviteter i det offentliga rummet 
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och att dessa bör kunna locka människor olika tider på dygnet för att plat-
sen ska blir välbesökt och kännas trygg.

Den tredje typen, de sociala aktiviteterna, handlar om de aktiviteter som 
har med interaktion mellan människor att göra och är därmed beroende av 
andras närvaro. Det kan handla om att nicka och hälsa på grannen, gå och 
se en fotbollsmatch eller helt enkelt bara ge sig ut för att se och höra andra 
människor. En social aktivitet innebär helt enkelt att man inte är ensam. 
Även om man kanske sitter för sig själv på caféet eller på matchen så finns 
det människor runt om. Det senare beskriver Gehl (1987) som passiv kon-
takt mellan människor.

Jacobs (1961) beskriver även möjligheten till avskildhet som en högt vär-
derad faktor av stadsbor. Men parallellt med detta är också valfriheten att 
kunna ta en fika ute i staden samtidigt som man tittar på folk, istället för att 
behöva sitta hemma och göra detsamma, minst lika viktigt. Balansen mel-
lan kontakt och avskildhet blir därför en viktig faktor för en god stadsmiljö. 
I en stadsmiljö där både nödvändiga och valfria aktiviteter blandas ges det 
sociala livet en mer naturlig och otvungen roll.

De sociala aktiviteterna uppstår också ofta spontant som ett resultat av 
aktiviteter ur de andra två kategorierna i och med att människor vistas i 
samma utrymmen. Detta innebär att de sociala aktiviteterna indirekt gyn-
nas när förhållandena i det offentliga rummet för de två andra kategorierna 
är goda (Gehl, 1987).

Interaktion på olika nivåer
Livet i det offentliga rummet innefattar interaktion av olika grad, allt från 
att vara ensam men omgiven av människor, till att gå hand i hand med nå-
gon man står väldigt nära. Denna interaktion mellan människor går enligt 
Gehl (1987) att gradera på en skala mellan ”lågintensiv”, som att se och 
höra andra, till ”högintensiv”, som en närmare vänskap.

I de flesta fall är det främst de lågintensiva interaktionerna som främjas 
av det offentliga rummet. Om livet i det offentliga rummet skulle försvinna 
så kommer också de lågintensiva interaktionerna på skalan att försvinna 
enligt Gehl (1987) och glappet mellan isolering och interaktion blir större. 

Figur 3. Diagram över den fysiska miljöns påverkan på de olika typerna av aktiviteter. 
Källa: Gehl (1987)

Figur 4. Gehls skala för kontaktintensitet. Källa: Gehl (1987)
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Den spontana kontakten mellan människor blir svårare att finna. Det of-
fentliga rummet ger människan möjligheten att vara med eller omkring an-
dra människor på ett avslappnat och kravlöst sätt. Man behöver inte vara 
där med någon särskild person, man kan vistas i det offentliga rummet själv 
och ändå inte vara ensam. I en stad är man oftare omgiven av främlingar än 
av bekanta, vilket innebär att man inte behöver känna sig ensam, men kan 
ändå förbli anonym så länge man själv önskar (Jacobs, 1961).

“Low-intensity contact is also a situation from which other forms 
of contact can grow. It is a medium for the unpredictable, the spon-
taneous, the unplanned.” 
– Jan Gehl (1987: 19)

Folk genererar folk 
Människor och aktiviteter attraherar andra människor. Detta är en teori 
som undersöks närmare av bland andra William Whyte (2009). I boken 
”CITY – Rediscovering the Center” redovisar Whyte sina observationer över 
människors beteenden i offentliga rum. Whyte drar slutsatsen att de flesta 
längre spontana konversationerna på en gata uppstår där det är mest rö-
relse, gatuhörn till exempel. Dessa samtal ligger relativt högt på interak-
tionsskalan, men samtidigt menar Gehl (1987) att det är främst den låg-
intensiva kontakten som intresserar människor. Detta innebär i så fall att 
interaktioner från båda ändarna av skalan helst sker där mycket människor 
vistas. Man söker sig helt enkelt till platser där det rör sig annat folk att titta 
på och omges av, någonting som sitter i människans ryggrad som social art 
sedan länge.  Om man ges valet att gå på en livfull gata eller en livlös gata, 
blir valet oftare den livfulla gatan.

På en uteservering är det oftast livet på gatan utanför som är huvudattrak-
tionen för gästerna och därigenom också den huvudsakliga anledningen till 
att caféet i fråga ens har en uteservering menar Gehl (1987). 

Det finns motsvarande samband som Whyte (2009) studerat vad gäller de 
platser som folk väljer att sätta sig på i offentliga rum, parker eller shop-
pinggator till exempel. I kapitlet ”The Design of Spaces” beskriver Whyte 
(2009) sin undersökning av hur människor använder parker och torg i 

New York. Undersökningen som kallades ”The Street Life Project” visade  
att i de offentliga rum där det fanns gott om bänkar och sittplatser valde 
människor oftare de mer folkrika platserna. Platser där man kunde iaktta 
andra människor och vad som sker runt om snarare än de platser som var 
placerade mer avskilt.

I en studie, utförd av arkitekturstudenter från ”Royal Danish Academy of 
Fine Arts”, undersöktes vilka platser längs Ströget som folk valde att stanna  
på. Det visade sig att de platser där minst folk stannade till var utanför 
banker, kontor, bankomater och frisörsalonger. De platser som hade desto 
fler människor som stannade till var de platser som genererade folk, till 
exempel kiosker, utställningar, klädbutiker och liknande inrättningar. Men 
den största anledningen till att folk stannade till på gatan var de aktiviteter 
som pågick längs själva gatan, gatumusikanter, gatumålare, lekande barn, 
byggarbetare eller helt enkelt större folksamlingar. Dessa mänskliga akti-
viteter genererade alltså det största intresset hos gatans övriga flanörer 
(Gehl, 1987).

Att iaktta andra människor som gör saker är inspirerande och stimuleran-
de menar Gehl (1987), barn som ser andra barn leka vill ofta själva vara 
med. Om man jämför att titta på folk i rörelse med till exempel en byggnad, 
ger människor i rörelse en kontinuerlig ström av händelser där varje ögon-
blick är en unik upplevelse. Varje nytt moment som sker i det offentliga 
rummet har en möjlighet att påverka någon som iakttar. En levande stad 
där människor interagerar med varandra, oavsett intensitetsgrad, är alltid 
mer stimulerande att vistas i än en livlös stad. Detta på grund av att man 
helt enkelt befinner sig på samma plats vid samma tid. En person man mö-
ter ofta på gatan blir tillslut någon man känner, eller åtminstone känner 
igen och nya kontakter kan skapas eller utvecklas, så som man själv önskar 
(Gehl, 1987).
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2.3 Säsongsklimatets inverkan på stadsmiljön
Här i Skandinavien har den urbana utvecklingen sedan länge följt stilar 
och metoder från Sydeuropeiska städer. Dessa har implementerats på våra 
städer utan vidare anpassning efter det skandinaviska klimatet. Klimatet 
bör betraktas som en parameter lika viktig som någon annan när det kom-
mer till att skapa bra och meningsfull arkitektur (Culjat & Erskine, 1988).

Vintern uppfattas olika beroende på vem man frågar, för en del männi-
skor är det bara en kort period av svalt klimat, för andra är det mörker 
och snöstorm större delen av året. Ordet vinter och dess innebörd är ofta 
sett som någonting negativt, livet runt om kring oss stannar upp i väntan 
på våren och grönskan. Detta är ett arv på många platser kulturhistoriskt 
sett sedan länge tillbaka. Men i vissa kulturer firar man istället vintern, 
Ispalats fanns troligen i Kanada redan på sena 1800-talet. I dag finns 
vinterfestivaler i bland annat Japan och Kanada som drar in stora pengar 
på turism. Festivalen i Sapporo är idag en av de största i världen, med sina 
världskända byggnader och skulpturer i full skala. Svenska exempel är 
ishotellet i Jukkasjärvi som blivit en internationell symbol för Lappland. 
Detta behöver vi mer utav (Pressman, 1987).

Det finns alltså möjligheter att påverka denna negativa bild av vintern 
genom att ändra attityden till den. Klimatet måste få en större roll i 
stadens planering och formgivning. Arkitekturen i staden måste ligga i 
fas med klimatets förutsättningar året om. Viktigt för nordliga städer är 
att skapa arkitektoniska strukturer som tar till vara på omgivningen, med 
eller utan snö. När man arbetar med planering i städer med vinterklimat 
finns det två tydliga förhållningssätt, att skydda sig från klimatet, eller att 
exponera sig för det (Pressman, 1987). I ena änden finns de inglasade gal-
leriorna och gångar under marken, medan det i den andra änden handlar 
mer om att ta till vara på vintern och använda sig av klimatet, som isho-
tellet i Jukkasjärvi till exempel. Här talar Pressman (1987) om vikten av 
bioklimatisk urbanism som innebär att lösningar och utveckling baseras 
på platsens förutsättningar, klimat, val av plats, urban form, täthet, topo-
grafi och vegetation med mera.

Vidare listar Pressman (1987) följande punkter som viktiga för att skapa 
städer för alla årstider. 

• Tänk vinter
• Återanvänd befintliga ytor
• Positiv attityd och livsstil
• Vinterorienterad urban infrastruktur
• Vintervänliga offentliga platser i staden
• Vintermässig arkitektur och urban design
• Färgglad och levande visuell miljö året om
• Livliga stadscentrum
• Festivaler och rikt kulturliv
• Förbättring genom kontinuerligt lärande

Vintern har en stor inverkan på det offentliga livet och dess aktivitet. 
Kyligare klimat gör det mindre komfortabelt att vistas utomhus samtidigt 
som framkomligheten försämras och det blir allt besvärligare att ta sig 
fram. En undersökning visar att vinterns utomhusaktiviteter inte bara 
är beroende av temperaturen, utan vind och solstrålning spelar också en 
avgörande roll. Denna undersökning visar vikten av ett bra mikroklimat 
där de flesta parkbänkar generellt sett börjar att användas vid +10 grader, 
men de som är väl skyddade från vind och har gott om sol börjar använ-
das redan vid lägre temperaturer (Culjat & Erskine, 1988).

För att kunna skapa goda förutsättningar för ett bra mikroklimat måste 
man hela tiden tänka på att anpassa arkitekturen efter klimat och omgivn-
ing. Staden Fort st. John har därför tagit fram ett dokument kallat “Winter 
City Design Guidelines” som fungerar som riktlinjer för utformning och 
planering. Här finns många intressanta exempel på hur man kan lösa vissa 
klimatrelaterade problem i en vinterstad. På följande sida finns två olika 
konceptskisser hämtade ur dokumentet.
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Figur 5. Konceptskiss över en fungerande beboelig stad. Källa: Winter City Guidlines Figur 6. Konceptskiss över utformning för en offentlig öppen yta. Källa: Winter City 
Guidlines
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2.4 Fysiska förhållanden
– Staden, rummet och människan

Gator och torg uppfattas ofta som skilda saker men är enligt Whyte (2009) 
egentligen funktioner av varandra. Det sociala livet måste kunna flöda fritt 
emellan dessa delar. Ett bra stadsrum lockar och bjuder in människor till 
rörelse längs gatan där övergångar från gatan som transportrum till offent-
ligt rum knappast märks. Gehl (1987) har utvecklat fyra stycken motsatser 
som kan användas vid analys av olika rumsformer och deras förutsättning-
ar för offentligt liv. Beroende på hur man vill använda en plats varierar sva-
ret på vilka motsatser som är bäst lämpade. Gehls fyra motsatser redovisas 
vidare i detta avsnitt.

Samla eller sprida
Om man kan samla människor och aktiviteter i en stad ökar möjligheterna 
för kontakt och stimulans genom rörelsen runt omkring. Man ges därmed 
möjligheten att välja till vilken grad man vill delta i människors aktiviteter 
och interaktioner. Vid andra tillfällen kan det vara önskvärt att medvetet 
sprida ut människor eller aktiviteter, om man vill jämnare fördela stadens 
rörelse över en yta, eller skapa en lugnare plats i staden till exempel. Pre-
cis som Gehl och Whyte med flera har hävdat, spelar utformningen av den 
byggda miljön stor roll för hur platsen upplevs. Gehl skriver också om män-
niskans aktionsradie (radius of action), som innebär att de flesta av oss be-
gränsar vår förflyttning per fot till 400-500 meter per gång. Radien för att se 
eller identifiera andra människor och följa olika händelseförlopp är 20-100 
meter. Detta innebär att man måste förhålla sig noggrant till den mänskliga 
skalan vad gäller dessa avstånd vid planering av gator, vägar, fasader och 
andra offentliga platser där man vill samla aktiviteter och funktioner. 

Det kan räcka med några lite för långa sträckningar utan intressanta funk-
tioner för att platsen ska tappa sin förmåga att samla. En fasad längs en 
byggnad eller en gata kan med många offentliga entréer och aktiviteter tätt 
placerade få en samlande funktion. Men en fasad utan dessa, eller där dessa 
är allt för glest placerade, får en motsatt effekt. Förmågan att samla är ock-
så beroende av vilken typ av entréer och funktioner som ligger längs gatan. 

I Danmark har man till exempel restriktioner för mängden banker och kon-
torsbyggnader, eller utformningen av deras entréer, längs gatan, eftersom 
dessa verksamheter inte har en samlande funktion och bör därmed inte 
heller ta för mycket plats på en gata där detta önskas. Ytterligare en faktor 
att tänka på är huruvida man samlar aktiviteterna på samma plan eller på 
skilda plan. Även om en attraktion ligger inom den visuella radien på 20-
100m för att upplevas, kan det räcka med att den ligger på ett annat plan 
för att den ska ignoreras (Gehl 1987). Planskilda aktiviteter försvårar också 
för bra siktlinjer. Om man inte kan se en plats kan man heller inte använda 
den, enligt Whyte (2009).

Integrera eller segregera
Integration innebär att olika typer av aktiviteter, attraktioner, verksamhe-
ter och människor fungerar tillsammans. Med segregation menas att man 
separerar aktiviteter, funktioner eller grupper som skiljer sig åt från var-
andra. Detta är mer vanligt förekommande inom städer planerade efter en 
funktionalistisk struktur, där själva målet är just separering av funktioner. 
Resultatet innebar en stad uppdelad i monofunktionella områden.

Trafikseparering är idag väldigt vanligt förekommande, bilar skiljs från gå-
ende och cyklister genom anvisande linjer, trottoarer eller helt egna gång-, 
cykel- och körbanor. Detta innebär att de som färdas på dessa vägar, män-
niskor i rörelse, segregeras från övriga aktiviteter vid sidan av vägarna. Det 
blir ett tråkigare sätt att transportera sig på. Ett exempel på integration i 
trafiken är den Holländska gatutypen Woonerf där alla trafikslag samsas på 
samma yta och på samma plan.

På en plats med väl integrerade aktiviteter och funktioner kan människor 
vara delaktiga, stimulera och interagera med varandra. Integration i detta 
avseende handlar snarare om människans integration på den offentliga 
platsen, än huruvida de olika byggnaderna och dess funktioner i staden är 
integrerade eller inte.

Bjuda in eller avvisa
Om ett offentligt rum eller en offentlig plats är inbjudande och lättillgänglig 
kan detta uppmuntra människor att ta sig ut ur sin privata bostad för att 
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istället spendera tid i den offentliga miljön. En viktig faktor för huruvida en 
offentlig plats bjuder in eller avvisar är gränsen mellan privat och offent-
ligt. Alltför tydliga avgränsningar mellan privat zon och offentlig plats gör 
det till en större sak att äntra det offentliga rummet om det inte är nödvän-
digt. Där gränserna är mindre skarpa skapas det en övergångszon som inte 
upplevs lika tydligt som privat eller offentlig, detta gör steget där emellan 
psykologiskt mindre att ta. Aktiviteter och människor kan enklare röra sig 
in och ur det offentliga rummet.

Att kunna se vad som pågår i det offentliga rummet på avstånd är oftast en 
inbjudande faktor. Om man ser att det pågår aktivitet på en plats inspireras 
man att delta, eller gå dit och titta på. Barn som ser andra barn leka vill 
genast vara med själva också. Det är inte utan anledning skyltfönster och 
uteserveringar placeras där de gör, deras primära syfte är att bjuda in.

En annan inbjudande, eller avvisande, faktor handlar om vägen från det 
privata till den offentliga platsen. Avstånd, vägkvalité och transportsätt har 
stor betydelse för huruvida människor väljer att ta sig dit. Om det är enkelt 
och trivsamt att ta sig dit gör det platsen mer inbjudande. Finns det något 
att göra eller titta på i det offentliga rummet, som kan vara själva motivet 
till varför människor söker sig ut, är detta också inbjudande. Det kan röra 
sig om en utsiktsplats där man kan titta på solnedgången eller midnatts-
solen, det kan vara idrottsplatser, rekreationsstråk för fysisk aktivitet eller 
butiker och shopping som utgör detta motiv till att ta sig ut.

Öppna upp eller stänga ute
Att kunna skapa en kontakt mellan det som sker i det offentliga rummet 
och det som sker i butiker, bostäder och byggnader i dess anslutning bidrar 
till ökade möjligheter för interaktion och upplevelser från båda sidor, men 
detta fordrar också öppenhet i båda riktningar. Många funktioner stänger 
omedvetet ute sin verksamhet från omgivningen och i många fall har det 
med avstånd att göra. Om fönstren är för långt ifrån gatan där folk rör sig 
upplevs byggnaden som en byggnad med fönster, men är de tillräckligt nära 
för att kunna se vad som pågår innanför dem, öppnar detta upp för folk 
utanför. Vilket av dessa scenarion man vill uppnå har med verksamhetens 
funktion att göra, ett dagis har ofta mindre insyn än ett café till exempel.

2.5 Det visuellt upplevda rummet

Har utseendet av staden någon betydelse för hur vi uppfattar den och i så 
fall, kan den uppfattningen ändras genom att ge staden nya visuella former?

Genom det visuellt upplevda kan människan skapa sig en uppfattning om 
sin omgivning och lära sig att orientera i den. Detta beskriver Kevin Lynch 
(1960) närmare i boken ”The Image of the City” där han förklarar hur vi 
genom det visuellt upplevda uppfattar stadens urbana miljö och hur man 
genom design kan påverka den uppfattningen. Det finns dock mer bakom 
hur miljön upplevs än det visuellt synliga. Byggnader och platser kan ha 
varierande betydelse eller frambringa olika känslor hos olika personer. 

Enligt Lynch (1960) kan man beskriva staden som ett visuellt fält där den 
fysiska omgivningen kan läsas som en serie bilder som måste memoreras 
för att man ska kunna orientera sig. Även Edward Hall (1966)  beskriver 
staden på ett liknande sätt i boken ”The Hidden Dimension” hur människan 
rör sig genom rumsligheter samtidigt som hon konstruerar sin upplevda 
omgivning genom de intryck som skapas ur det visuellt synliga fältet. 

Om memorering av dessa bilder kan förenklas genom logiska samband och 
strukturer i deras sammansättning tillsammans med tydliga symboler eller 
associationer, kan det underlätta för orienterbarheten. Alla dessa visuella 
intryck ger information till betraktaren, men det är upp till varje individ 
att skapa sin egen uppfattning om intryckens mening och betydelse. Detta 
innebär enligt Lynch (1960) att varje individ skapar sin egen bild av den 
omgivning hon befinner sig i. 

Metoden för stadsanalys som Lynch har utvecklat baseras på människors 
visuella upplevelser av staden, vilket därmed innebär inslag av såväl psy-
kologi som humaniora. Metoden grundas på resultatet från studier av tre 
amerikanska storstäder. Genom observationer och intervjuer där personer 
från undersökningen fått beskriva sin upplevda bild av sin egen stad i form 
av en mental karta, har Lynch kunnat fastställa en del genomgående likhe-
ter i de uppritade kartorna. 
Dessa likheter kan enligt Lynch generaliseras till fem grundläggande ele-
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ment som i sig utgör den upplevda staden, oavsett vem som upplever den. 
Dessa fem element, stråk, gränser, områden, noder och landmärken beskrivs 
närmare i detta avsnitt.

Stråk
Stråk är ofta förknippat med rörelseflöden, som vägar, gator, kanaler med 
mera. Detta element är ofta det som människor har starkast uppfattning 
om i sin mentala bild. Det är från stråken som de övriga elementen i staden 
utgår och upplevs, eftersom det är stråken som transporterar människor 
igenom staden. Många stråk har ofta karaktäristiska egenskaper som gör 
dem enkla att identifiera, det kan vara aktiviteter och funktioner längs strå-
ket som shopping eller ett intressant fasadliv. Även utmärkande omgivande 
miljöer och gaturum kan förknippas med stråket som löper där igenom. Ett 
stråk med otydliga riktningsförändringar och korsningar upplevs som ett 
mer diffust stråk, medan ett tydligt kontinuerligt stråk gör det lättare att 
orientera sig.

Gränser
Gränser är de linjära element i staden som inte upplevs som stråk, utan ofta 
är något som avskiljer olika typer av områden. Gränser kan ofta uppfattas 
som barriärer som är svåra att passera, till exempel en flod, en bergskedja 
eller en stor bilväg. De starkaste gränserna är inte bara visuellt tydliga utan 
utgör ofta fysiska svårigheter att passera, men gränser kan också liknas vid 
mjukare sömmar mellan olika delar i en stad. Gränser har olika betydelse 
för olika individer, floder kan tillexempel utgöra en barriär för vissa men för 
andra kan det vara någonting vackert som sammanbinder de båda sidorna 
av floden. Tydliga gränser underlättar för orienterbarheten, till exempel är 
en strandlinje eller bergskedja något man oftast lätt kan förhålla sig till.

Distrikt
Distrikt i staden kan vara olika stora, men gemensamt för dem är att det 
ska finnas någonting karaktäristiskt som gör att just det området och dess 
innehåll hör ihop. Ett område ska alltid kunna kännas igen från insidan och 
kan vara något att referera till och orientera sig efter från utsidan. 

Typiskt för distrikt är en visuellt sammanhängande karaktär i området, det 

kan vara en viss typ av byggnader, ett speciellt material som används ge-
nomgående just där. Men det kan också handla om icke synliga faktorer, 
så som ljud, tystnad eller andra upplevelser som påverkar vilken sinnes-
stämning man får i just det området. Gränserna för distrikt kan vara både 
tydliga och otydliga, båda har sina för och nackdelar. Starka gränser skapar 
ett mer definierat distrikt, men det blir då också ett mer slutet distrikt och 
vice versa.

Noder
Noder är strategiska punkter i staden man kan gå in i, som sammankopplar 
olika stråk där man kan göra nya riktningsval. Ofta liknas noder vid kors-
ningar eller rondeller där man tvingas göra nya vägval, men noder kan även 
utgöras av torg eller gatuhörn som människor använder för att orientera 
sig. Alltså kan en central plats som har mycket folk i rörelse utgöra en nod. 
En nod har därför starka kopplingar till både stråk och distrikt. I de kartor 
som studerades i Lynchs undersökning hade de flesta någon nod utmärkt, 
i många fall var det också en dominerande del av kartan. 

Vidare slutsatser var att nodens fysiska form mer eller mindre saknade be-
tydelse för dess uppkomst, samtidigt som en tydlig form kan stärka nodens 
effekt och underlätta för den mentala bilden vi orienterar oss efter. En nod 
förstärks också i kombination med tydliga objekt som drar uppmärksam-
het till sig. Ett landmärke kan till exempel markera platsen för en nod och 
därmed tydliggöra lokaliseringen av denna. Genom att skapa noder med 
någorlunda jämna mellanrum och sammankoppla dessa med stadens grän-
ser och stråk får staden en tydlig och mer lättorienterad struktur.

Landmärken
Landmärken är tydligt utmärkande objekt i staden. Men till skillnad från 
noder kan man inte gå in eller köra runt i de, utan de betraktas på avstånd. 
Utmärkande byggnader, monument, skyltar eller topografiska skillnader 
utgör  landmärken som kan kännas igen på större avstånd av de flesta. 
Landmärken är därför ett mycket viktigt element för stadens orienterbar-
het. 

För de som bor i staden och känner den väl kan landmärken vara mer sub-
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tila detaljer i miljön, som till exempel en speciell trappa eller ett visst träd. 
Landmärken får en starkare funktion om deras form är tydlig vad gäller 
kontrasten mot övriga staden och deras placering i den.

Alla dessa fem element fungerar i symbios med varandra och utgör struk-
turen av den upplevda staden. De enskilda elementen är inte intressanta 
var för sig utan det är sammansättningen av dem som skapar bilden av 
staden vi använder vid orientering.

”Distrikt struktureras av noder, definieras av gränser, genomskärs 
av stråk och toppas med landmärken.” 
- Kevin Lynch (1960: 49)

2.6 Betydelsen av rummens konfiguration 

Metoder för att kunna mäta och analysera rummens förhållande till var-
andra har länge varit bristfälliga inom stadsplanering och arkitektur. Arki-
tekturforskaren Ben Hillier har tillsammans med kollegor från University 
College i London utvecklat Space syntax som en samling rumsanalytiska 
metoder för att beskriva den byggda miljöns konfiguration. 

Tekniken går i huvudsak ut på att beskriva byggnader eller stadsdelar på 
ett sätt som är avgörande för deras funktionalitet. Genom att använda sig 
av topografiska, snarare är geometriska, beskrivningar kan man beskriva 
en bebyggelse och dess delars inbördes lägen, utan avseende på avstånd 
eller geometrisk form. Man kan studera delars lokalisering i helheten, be-
byggelsens konfiguration, och hur dessa förhåller sig till varandra snarare 
än enskilt beskriva dem var för sig (Spacescape, 2010). 

Människors användning av staden har en direkt koppling till stadens rums-
liga sammansättning. Forskningen inom Space syntax har visat att den 
rumsliga konfigurationen har större inverkan på människors förflyttnings-
flöden i staden än vad attraktioner har (Hillier, 1996).
 
De tre rumsliga figurerna A, B och C har väldigt snarlika geometriska former, de 

har alla 9 rum och samma storleksmått.  Men när man tittar på hur rummen är 
kopplade till varandra skiljer sig figurerna år desto mer. Graferna vid sidan om 
rumsfiguren visar på hur många valmöjligheter till riktningsförändring man har 
i de olika rummen. Där ser man att det i figur A bara finns två val i varje rum, 
framåt eller bakåt, men i figur C har man flera valbara riktningar i varje rum. 
Variationen av den rumsliga konfigurationen ger olika potentiella funktioner 
för dessa rumsliga figurer. Enligt Space syntaxforskningen är det är just dessa 
förhållanden som är avgörande för bebyggelsens potentiella funktion, snarare 
än det enskilda rummets form. 

Sambanden mellan funktion, människoflöden och den rumsliga konfigura-
tionen går att tillämpa på städer och stadsdelar såväl som enskilda bygg-
nader. Svårigheten ligger i att definiera rummen i städerna. Eftersom Space 
syntaxmetodiken fokuserar på funktionen av rummet snarare än funktio-
nen i rummet, handlar det mer om de grundläggande funktionerna, de som 
har större påverkan av den byggda formen. Inom Space syntax diskuteras 
därför två grundfunktioner, vis-
telse och förflyttning. Dessa två 
grundfunktioner utgör i stort sett 
människoflödet i städerna, man 
förflyttar sig på gator och torg 
och vistas på tomter och fastig-
heter. Hur gatunät och byggnader 
är uppbyggda i en stadsdel har 
alltså en stor påverkan på flöden 
i staden och var dessa koncen-
treras, både vad gäller bil- och 
gångtrafik Att kunna mäta och 
förutse detta är till stor hjälp vid 
planering av platsens funktion 
(Spacescape, 2010).

Figur 7. Rumslig konfiguration. 
Källa: Spacescape (2010)
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2.7 Trafikens effekter på stadslivet

Sen bilismens framväxt mellan 1950-70, då biltätheten per invånare, en-
ligt Boverket (2002) sexdubblades i Sverige, har trafikseparering varit en 
genomgående planeringsnorm. Tanken var att göra det enkelt för bilar och 
gångare att ta sig fram, men utvecklingen har snarare blivit en mängd bil-
dominerade städer, även om det på senare år skett en utveckling på områ-
det. Trafikseparering gynnar främst bilisten och dennes framfart och möj-
lighet att köra (Whyte, 2009).

Den rådande ordningsföljden för planering har på många orter länge sett 
ut enligt följande rangordning; trafik, byggnader, rum och slutligen stadsliv. 
Ordningsföljden borde snarare vara den omvända. Trafikplaneringen ska 
kunna bidra till en ökad social balans genom att ha utgångspunkt i rum-
mens sociala liv och framtida behov. En gata som planeras för trafiksepare-
ring efter dagens trafikbehov för bilar, cyklar, kollektivtrafik och fotgängare 
blir ofta 30-45m bred. En så pass bred gata ger trafiken alltför stort utrym-
me, både vad gäller det visuellt upplevda och vad gäller förutsättningar för 
ett socialt aktivt stadsliv, det offentliga rummets karaktär blir nedpriorite-
rat (SKL, 2007). Enligt Whyte (2009) skulle man kunna vinna mycket på att 
kunna återerövra åtminstone ett körfält från de mångfiliga vägarna i stads-
bebyggelse till fotgängarna, det skulle ge ett par meter tillbaka till gatulivet.

Detta kan vara ett framtida alternativ då många tätorter idag har en uttalad 
önskan att styra om resvanorna från bil till kollektivtrafik, gång eller cykel. 
Vilket färdsätt som är mest lämpligt avgörs av stadens förutsättningar, men 
generellt kan man säga att ett rimligt avstånd för resor till fots är under 1 
km och för resor med cykel under 5 km. Kollektivtrafik används främst för 
avstånd på över 3 km (SKL, 2007). Valet av resesätt beror inte enbart på fy-
siska avstånd. Det finns möjligheter att påverka resandet genom att organi-
sera bebyggelsen, organisera trafiken och påverka beteendet. I dag har den 
tredje punkten, att påverka beteenden, vuxit sig allt starkare. I ett samhälle 
där hållbar utveckling är ett centralt begrepp i vardagen gör många män-
niskor medvetna miljövänliga val som att cykla eller åka buss (SKL, 2007).

Det är mer än det sociala livet som påverkas av trafiken i städerna, det är 
också viktigt ur ren säkerhetsaspekt att hastigheterna kan hållas på en 
säker nivå, även för den oskyddade trafikanten. Krockvåldskurvan är väl 
underbyggd av forskning genom åren och demonstrerar vilka hastigheter 
som är farliga för de olika trafikslagen (SKL 2007).

Figur 8. Krockvåldskurva. Källa: SKL (2007)

• De flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil I 30 km/h. 
Därför är detta en lämplig hastighet där det vistas mycket gående, i 
stadskärnor till exempel. Om hastigheten är 50 km/h omkommer däre-
mot de flesta oskyddade trafikanter vid en kollision.

• Där sidokollision mellan två bilar kan inträffa ska bilarnas faktiska has-
tighet högst vara 50 km/h.

• En säker bil klarar att skydda passagerarna I 65-70 km/h vid frontal-
kollision och 45-50 km/h vid sidokollision.

• Där bilar kan frontalkrocka med fasta hinder ska hastigheten vara högst 
70 km/h.

Vid planering av trafiken är det viktigt att ha ett helhetstänkande vad gäller 
dess integrering med staden i övrigt. Viktiga parametrar som arkitektur, 
markanvändning och sociala aspekter måste ges större utrymme idag än 
tidigare. I trafiken är det inte bara hastighetsgränser och trafikregler som 
styr, utan även vårt sociala beteende påverkar hur vi agerar i de offentliga 
rummen (SKL, 2007). 
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Enligt Gehl (1987) har vi ett socialt synfält med en radie på 0-100 m, inom 
den kan vi läsa av omgivningen vad gäller rörelseriktningar, människors 
kön, sociala relationer och aktiviteter. Detta är någonting att förhålla sig 
till vid planering av en stadsmiljö med människans beteende som utgångs-
punkt. I många kommuner är stadsliv någonting sekundärt som får rätta 
sig efter trafikens framfart, därmed blir de sociala aspekterna förbisedda 
trots dess betydelse för invånarna och deras möjligheter till interaktion 
(SKL, 2007). 

”De flesta kommuner har trafikavdelningar som gör trafikräkning-
ar och prognoser för framtiden, men få kommuner, om ens någon, 
har avdelningar för stadsliv” 
- SKL(2007: 27)

En genomgående uppfattning hos såväl Whyte, Gehl och Jacobs med flera, 
men även hos Sveriges kommuner och landsting, Boverket och Trafikver-
ket är följande; Den fysiska planeringen av stadens innehåll påverkar det 
offentliga livet i de rum som finns i staden. Trafiken har genom tiderna haft 
en stor inverkan på hur städernas struktur byggts upp och spelar därför än 
idag en betydande roll för livet i stadens offentliga rum. 

Gehl (1987) menar att i ena änden av skalan finns många av de moder-
niserade amerikanska städerna med höga byggnader med långa avstånd 
emellan sig, vilket också innebär långa avstånd mellan stadens funktioner. 
Typiskt för dessa städer är också ett väl utbyggt trafiknät med tydlig priori-
tering för bilistens bekvämlighet. I den här typen av stad är förutsättning-
arna för folkliv på gator och torg dåliga, man ser få fotgängare och cyklister 
men desto fler bilar och vägområden tillägnade dessa.

På den andra sidan av skalan har vi lägre, tätare bebyggelse och bättre ytor 
för fotgängare att gå och vistas på utan att vara underkastad bilisterna. Här 
är hastigheterna på förflyttningar lägre vilket innebär längre vistelse,  man 
kan bättre se människor i rörelse och titta på byggnader eller omgivning. 
Detta scenario är som bekant beroende av kvalitén på de gatu- och stads-
rum som ska nyttjas, framför allt där det finns potential att generera valfria 
och sociala aktiviteter.

Betydelsen av kvalitén på utemiljön visar sig tydligt när man ser på stä-
der där trafikfria zoner i staden har implementerats. Flertalet exempel från 
studier av bland annat Köpenhamn och Melbourne visar att förbättrade 
förhållanden i utemiljön har resulterat i en kraftig ökning av fotgängare 
längs gatan, vilket innebär en ökning i tid spenderad utomhus och betydligt 
fler pågående aktiviteter i dessa områden (Gehl 1987).

”Gator hör hemma i städerna, trafikleder och vägar på landsbyg-
den” 
– Boverket (2002: 230)

Shared space
Detta begrepp utgår från att människor och bilar ska kunna vistas på sam-
ma utrymmen. Syftet med metoden är att kunna få ett ökat stadsliv och 
skapa fler platser för möten och folkliv. Själva principen grundar sig på en 
vilja att förstärka rörelsemöjligheterna i stadens rum och bygger på hänsyn 
till de oskyddade trafikanterna. Man behandlar således alla trafikslag på ett 
mer jämlikt och rättvist sätt.

I praktiken innebär detta en del fysiska förändringar vad gäller utformning-
en av rummen. Trottoarer och nivåskillnader kan jämnas ut så att gaturum-
met är i ett och samma plan. Ofta anlägger man även en enhetlig ytbelägg-
ning på platsen för att tydligare visa att det är ett gemensamt rum för alla 
trafikslag. Markerade köranvisningar kan göras med större blomkrukor el-
ler liknande hinder för att lotsa biltrafiken smidigt igenom området. Detta 
innebär också att man med enkelhet kan dra om vägen på olika sätt vid 
olika evenemang på platsen till exempel (Wallberg, 2008). 

En plats eller gata som tillämpar Shared space är trafiksäker med hastig-
heter på ca 20 -30 km/h. På utvalda studerade platser visade det sig att 
bilisternas väjningsbeteende dels var beroende av fotgängarflödet, men till 
stor del också av utformningen av platsen. Därför är det viktigt att man i ut-
formningen är noga med detaljer som visar att det är en gemensam yta. Det 
kan handla om detaljer som beläggning, avsmalningar eller upphöjningar 
men också eventuella bestämmande regleringar som att skylta med gågata 
eller gångfartsområde, vilket ger fotgängarna ytterligare juridiskt skydd. 
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Med andra ord är Shared space en ganska radikal förändring i tankesät-
tet jämfört med de tidigare planeringsnormerna, där bilens framkomlighet 
ofta stod i centrum. På en yta där gående, cyklister och bilar samsas sätter 
de oskyddade trafikanterna normerna för tempot och bilisterna anpassar 
sig därefter. Detta innebär en nedsatt framkomlighet för den snabba trafi-
ken och eventuellt också för kollektivtrafiken beroende på hur man utfor-
mar platsen. I och med den lägre hastigheten är man också samtidigt om-
given av människor under en längre tidsperiod vilket i sin tur ökar känslan 
av trygghet (Wallberg, 2008). 

Gehl (1987) som också förespråkar låga hastigheter i bebyggelsen förklarar 
livet i staden som en produkt av antalet individer som rör sig där och tiden 
för deras vistelse. Exempelvis skulle därför en sänkning av hastigheten från 
50 km/h till 30 km/h nästan fördubbla antalet personer på en denna plats. 
Detta eftersom vistelsen för de passerande nästan blir dubbelt så lång. Vid 
låga hastigheter på trafiken i staden ökar det upplevda stadslivet och vid 
högre hastigheter blir effekten den motsatta.

Shared space har vuxit fram ur de senaste 15-20 årens satsningar på tra-
fikdämpande åtgärder i syfte att öka säkerheten och miljötänket. Detta har 
blivit ett fenomen som växt sig allt starkare i Europa, främst igenom ett EU 
projekt där länderna Storbritannien, Holland, Belgien, Danmark och Tysk-
land medverkar. I Sverige har vi ett par exempel där kanske ”Skvallertor-
get” i Norrköping är det mest kända (Wallberg, 2008).

Parkeringar
Trafiken är inte nödvändigtvis bara negativ för stadslivet, utan den bidrar i 
stort också till att folk tar sig in till städerna. Utan bilen hade vi förmodligen 
inte haft det stadsliv som finns idag, staden och bilen måste däremot kunna 
samsas om ytorna (Boverket, 2002). 

Bilen gör det enkelt för människor att ta sig in till staden, framför allt de 
som bor i mer perifera områden. Men väl inne i staden när bilen har fyllt 
sitt transportsyfte, blir den lämnad någonstans tills det är dags för hem-
färd, av bekvämlighetsskäl ofta på de mest centrala platserna i staden. Här 
kan man ställa sig frågan ifall dessa platser, som oftast bara fyller en funk-

tion och står tomma en stor del av dygnet, verkligen inte kan nyttjas för 
något mer stadslivsmässigt ändamål? 

Stead och Marshall (2001) som undersökt sambandet mellan urban form 
och människors transportvanor i skriften ”The Relationships Between Ur-
ban Form and Travel Patterns - An International Review and Evaluation” 
menar på att om parkeringsytan eller parkeringsplatserna är begränsade 
ökar också antalet resor till fots. Färre parkeringsplatser får ett minskat 
resande som följd eftersom det blir mer problematiskt att hitta lämplig 
parkering. Människor som har god tillgång till parkering reser gärna med 
bil, medan de som har sämre tillgång till parkering väljer alternativa trans-
portsätt som gång, cykel eller kollektivtrafik (ibid). 

Det bör givetvis finnas goda möjligheter till parkering i en stads centrum, 
men många städer borde enligt Whyte (1977) se på en del av parkeringsy-
torna i staden som outnyttjade resurser till stadsliv. Man behöver inte all-
tid skapa nya ytor för offentligt liv när det finns stora parkeringsytor som 
skulle kunna användas för mer multifunktionella ändamål.

”Cities should take a closer look at what they already have. Most 
of them are sitting on a huge reservoir of space yet untapped by 
imagination. They do not need to spend millions creating space. 
In their inefficiently used rights-of-way, their vast acreage of park-
ing lots, there is more than enough space for broad walkways and 
small parks and pedestrian places – and at premium locations, at 
ground level.” 
- William H. Whyte (2009: 75)
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2.8 Slutsatser av litteraturstudien
– Att skapa ett levande offentligt rum

Enligt Gehl (2010) finns det vissa generella kriterier att uppfylla för att en 
offentlig plats ska fungera på bästa sätt och han menar att de bäst fung-
erande stadsmiljöerna runt om i världen uppfyller dessa. Det handlar om 
12 kriterier som kan kategoriseras in i trygghet och säkerhet, komfort och 
nöjen. Trygghet och säkerhet är det första som måste tillgodoses och upp-
fyllas innan man kan gå vidare med komfort och nöjen. Dessa 12 kriterier 
sammanfattar också mycket av den övriga studerade litteraturen vilket 
kommer redovisas närmre i detta avsnitt. Dessa kriterier kommer också 
att användas som metod vid analys av gaturummen.

Tygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet är absolut nödvändiga delar för att människor ska 
kunna trivas på en plats. Trafik är ett orosmoment för många och kan inte 
platsen erbjuda bra skydd mot trafik blir det svårare att vistas på platsen 
avslappnat, eftersom man hela tiden måste ha ett öga på trafiken. 

En annan typ av skydd är den mot våld och kriminalitet, en plats som ingen 
ser dig på upplevs genast som mer otrygg även om det sällan händer något 
farligt där. Det är viktigt att man på platsen har ögon på sig, så att man kan 
synas och se andra oavsett tid på dygnet. Därför är det viktigt med många 
olika funktioner runt platsen som lockar människor och genererar aktivitet 
på olika tider av dygnet (Jacobs, 1961). Den tredje faktorn man vill söka 
skydd från är kyla, vindar och oväder från hårda klimatförhållanden, något 
som är väl bekant för oss nordbor.

Komfort
När väl skyddsfaktorn är uppfylld och människor kan känna sig trygga med 
platsen gäller det att se till att göra det enkelt och bekvämt att vistas där. 
Bra förutsättningar för fotgängare vad gäller ytbeläggningar, rumsliga av-
stånd och intressanta promenadstråk är viktigt. Det bör finnas gott om ut-
rymmen att stå och sitta bekvämt på också. Störningsljud bör hållas på en 
så låg nivå som möjlig så att man kan se och höra varandra utan ansträng-
ning. Multifunktionaliteten bör vara hög bland de anslutande aktiviteterna 
så att människor själva kan välja på vilken nivå man vill interagera med 
omgivningen, passivt eller mer intensivt. Oavsett klockslag och årstid så 
bör det finnas aktiviteter från båda delarna av interaktionsskalan.

Figur 9. Gehls skyddskriterier att uppfylla för en offentlig plats. Källa: Gehl (2006)

Upplevelse
En trivsam plats förutsätter att de två föregående kategorierna uppfylls 
och att kvalitéerna på aktiviteterna och omgivningen är i toppklass. Plat-
sen måste också vara dimensionerad för besökaren, alltså fotgängaren, 
som med lätthet ska kunna överskåda vad som händer runt omkring sig 
och följa de olika aktiviteterna som tar plats. 

Figur 10. Gehls komfortkriterier att uppfylla för en offentlig plats. Källa: Gehl (2006)
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Det är viktigt att platsen bjuder in till interaktion och möjligheter att otving-
at deltaga i denna efter egen önskan. Väderförhållandena är också mycket 
viktiga att tänka på, här i norr är solens värme och ljus oerhört uppskattat 
och i många fall själva anledningen till att människor tar sig ut. På sydligare 
breddgrader är det snarare skuggan som får en mer betydande roll. Även 
platsens läge och samhörighet med övrig stad och arkitektur är av stor be-
tydelse, ett vackert läge är ofta en upplevelse i sig och lockar mycket folk 
och förstärker intrycket av platsen.

Dimensionering efter människans rörelser och beteenden
Att offentliga platser används ofta är viktigt för stadslivet. Men viktigt är 
också på vilka olika sätt platserna kan användas och hur detta påverkas ge-
nom platsens utformning. Att människor samlas på en yta samtidigt räcker 
inte alltid för att aktiviteter och interaktioner ska ta plats. Det måste finnas 
gynnsamma förhållanden i den yttre miljön som stimulerar människor att 
delta och aktivera sig. Kvalitén på enskilda detaljer i den offentliga miljön 
har en stor påverkan på hur vi väljer att använda den. De absolut flesta ak-
tiviteter som sker i de offentliga rummen handlar om att antingen gå, sitta 
eller stå och därför utgör dessa aktiviteter en bra utgångspunkt vid plane-
ring av miljöer för människan (Gehl 1987).

Att gå är det äldsta sätter att transportera sig på, dels för att ta sig till nya 
platser men också bara för att se sig omkring och lära känna sin omgivning. 
Utrymme är en faktor för att det ska vara behagligt att gå utan att behöva 

kryssa mellan människor och objekt. För att undvika trängsel på gator där 
människor rör sig i båda riktningar bör det enligt Gehl (1987) inte vara fler 
än 10-15 personer per minut och meter, motsvarande 100 personer på en 
minut på en 10 meter bred gata.

I och med att gång är ett fysiskt krävande transportsätt finns det enligt 
Gehl (1987) gränser för hur långa avstånd människan är villig att gå. En 
större mängd undersökningar har visat på att avstånd mellan 400-500 m 
är rimligt för genomsnittspersonen att gå i vardagliga situationer. Men det 
är inte bara det faktiska fysiska avståndet som har betydelse utan även det 
upplevda avståndet är avgörande för huruvida man väljer att gå eller ej. En 
monoton rak sträcka på 500 m kan uppfattas som väldigt lång och tråkig 
varför sådana utformningar bör undvikas. Men om det istället sker små för-
ändringar längs sträckan delas den upp i mindre etapper vilket gör att den 
upplevs kortatre. Där gaturummens form och bredder varieras upplevs 
avstånden kortare i och med att resan undermedvetet uppdelas i mindre 
bitar. Figur 11. Gehls nöjeskriterier att uppfylla för en offentlig plats. Källa: Gehl (2006)

Figur 12. Människans aktionsradie för transporter till fots är ca 500 m.

Figur 13. Händer det någonting längs vägen blir sträckan intressantare att färdas längs.
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Edgar Cullen (1961) beskriver genom sina illustrationer i boken ”The Con-
cise Townscape” hur olika vyer uppenbarar sig när man rör sig igenom ett 
rum och att förändringen av dessa vyer gör resan intressant och spännan-
de.

Gaturummet bör ges det utrymme som är proportionellt mot dess längd 
och antalet användare så att det inte blir för stora tomma ytor. Edward Hall 
(1966) skriver i boken ”The Hidden Dimension” om mänskliga beteenden 
och menar att på större öppna ytor tenderar människan att vilja röra sig 
längs kanterna snarare än centralt. Detta gäller även för stående och sit-
tande eftersom man lättare kan överblicka hela ytan på det viset, samtidigt 
som man själv slipper vara exponerad för andra. Att ha en vägg eller kant 
på ena sidan inger trygghet. Denna uppfattning delar även Whyte (2009) 
som i sin undersökning av var människor stannar och pratar drar slutsat-
sen att det mycket sällan sker i mitten av en öppen yta, utan snarare i folk-
massor längs gatan eller i gatuhörn.

Däremot gillar inte människan att behöva gå omvägar till ett väl synligt 
mål, det uppfattas som frustrerande att inte kunna gå kortaste möjliga väg. 
Gångare tar oftast den genaste vägen till målet, även om det innebär att 
korsa trafikleder istället för att använda gångtunnlar eller kliva över ett 
staket hellre än att gå runt det. Detta innebär att säkerheten ofta föregås 
av genheten för fotgängare, framför allt i områden med mycket trafik och 
få övergångsställen. Även nivåskillnader hindrar ofta framkomligheten och 
människor undviker ofta att röra sig för mycket i det vertikala ledet (Gehl, 
1987).

En upptäckt som Whyte (2009) gör efter att ha videobevakat ett tiotal par-
ker under en tid, är att nyttjandet av parker och torg inte påverkas nämn-
värt av dess storlek eller form.  Utan det visade sig att det som hade störst 
betydelse för hur ofta parken användes var snarare tillgången till sittplat-
ser, relationen till gaturummet och närheten till matförsäljning. Framför 
allt var användandet av platserna till stor mån beroende av antalet sittplat-
ser som fanns där. 

Kvalitén på sittplatserna har viss betydelse, men är inte direkt avgörande. 
Människor sitter där det är möjligt att sitta. Så länge sitthöjden är mellan ca 
30- 90 cm med någorlunda slät yta och tillräckligt djup för att kunna rym-
ma en lutande rygg, så kommer föremålet kunna användas som sittplats. 
En trappa fungerar perfekt som sittplats så länge trappstegen är nog djupa, 
dessutom bildar de ofta en naturlig läktare att skåda stadens teater ifrån.

Enligt Gehl (1987) bör en offentlig plats erbjuda olika typer av sittplatser, 
både primära som bänkar och stolar, men också sekundära som trappsteg 
eller avsatser. Gehl betonar också betydelsen av antalet sittplatser längs en 
sträcka och menar på att det bör finnas platser att sitta på minst var 100 
meter. 

Kan man uppfylla kriterierna för trygghet och säkerhet, komfort och nöje 
med hjälp av dessa förhållningssätt för dimensionering av den fysiska om-
givningen i Norra hamnområdet har man skapat riktigt goda förutsättning-
ar för en väl fungerande, levande och attraktivt offentligt plats.

Figur 14. De flesta av oss väljer alltid den kortaste vägen, även om det medför ökad risk
Figur 15. Olika typer av sittplatser, primära som sekundära, bör finnas med ca 100 
meters avstånd på längre sträckor.
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 Bakgrund
- Norra hamnfjärdens förutsättningar

Följande avsnitt redogör för platsens förutsättningar i nuläget vad gäl-
ler historia, bebyggelse, funktioner och verksamheter, geografiska läget 
och Luleå kommuns planer och visioner för framtida utveckling. 

Varje underkapitel avslutas med att i punktform redovisa de viktigaste 
faktorerna vad gäller potential och styrkor samt problem och svagheter 
för området. 3



3.1 Historia
Under 1600-talet flyttade Luleå stad från Gammelstad in till Centrumhalv-
ön eftersom det fanns bättre förutsättningar för hamnverksamhet och båt-
trafik där. Norra hamnen var särskilt viktig för handelsmännen som bosatte 
sig där så att deras fartyg skulle kunna lägga till i hamnen, fiskarna höll till 
i den södra hamnen. I Luleåtrakten byggdes även det första skepp som run-
dade Kap Horn. Minnet av de varv som en gång fanns i området lever kvar 
i stadsdels- och gatunamn som Gültzaudden och Oscarsvarv till exempel.

Luleå blev residensstad i Norrbottens län år 1856 och hade på den tiden 
ca. 1900 invånare. 1887 eldhärjades staden svårt och hälften av stadens 
150 gårdar brann ned, inklusive kyrkan. Stadsplanen för återuppbyggan-
det var av typen rutnätsstad, där gator höjdes och sänktes för att jämna ut 
lutningarna. De massor som blev över användes för att fylla ut det så kall-
lade Katthavet i norra hamnen. Detta utfyllningsarbete tillsammans med 
landhöjningar har gjort att Luleås strandlinje förändrats över tiden.

Ända fram till 1900-talets början gick båttrafiken till Luleå över den norra 
hamnen, man utnyttjade då hela Stadsvikens strandkant från Gültzaudden 
till bortom Pontusbadet. Mycket av hamnverksamheten flyttade sedan suc-

Figur 17. Kokskajen med småbåtshamn i för-
grunden 1901. Källa: Luleå stadsarkiv

Figur 18. Vy från Pontusbadet över nyligen 
uppförda Långkajen och det intilliggande 
kallbadhuset 1879. Källa: Luleå stadsarkiv

Figur 16. Karta från 1758 över Luleå Centrum. Källa: Luleå stadsarkiv

cessivt till den södra hamnen i början av 1900-talet, i och med att Luleå 
växte med sin stora export av järnmalm. 

De fem koksmagasinen, som låg där nuvarande Norrbottensteatern finns, 
präglade staden från 1920-talet och fram till 1990-talet.  Norrbottenstea-
tern har utformats som en kopia på de gamla koksmagasinen. Det fanns 
också en oljehamn där nuvarande Pontusbadet ligger under perioden 
1920-1950. Området var också indelat och uppkallat efter dessa olika kajer, 
idag går hela området under namnet Norra hamn (Luleå kommun, 2007).

Packhuskajen, koks- eller kolkajen
Packhus är en förkortning för tullpackhus. Under en lång tid fanns det tull-
packhus i Norra hamn. På en karta över Luleå från 1758 framgår att “Norra 
Tullen” fanns i norra delen av nuvarande Tullgatan, varifrån den också fått 
sitt namn. År 1930 uppfördes ett nytt tullpackhus i Södra hamn. Under 
1920-talet började de fem magasinen i norra hamn användas. 

Pråmkajen och Kolbolagets kaj - 1800-talet
Området där nuvarande Trekanten finns kallades tidigare Pråmkajen och 
Kolbolagets kaj. Under 1800-talet var denna kaj och området mot Pontus-
kajen lastområdet för virke.
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Långkajen  1878 - 1980
Kajen uppfördes 1878 i samma sträckning som Skeppsbrogatan. Den upp-
fördes ett stycke ut i vattnet. Det mellanrum som uppstod mellan kaj och 
land, ett så kallat katthav, användes för att lägga jord-, sand-, och stenbarlast 
från segelfartygen. Samma år började Västra Folkskolan i kvarteret Staren 
att uppföras. Som grund till skolan användes Gustafskyrkans borgårdsmur 
och två gravkammare. Överblivna stenar fraktades till den påbörjade kajen 
i Norra hamn. Långkajen hade vid uppförandet en längd av 163 meter och 
ett vattendjup på 5,6 meter. 

Norra och södra Pontuskajen, småbåtshamnen, oljehamnen
Under 1800-talet var Pontuskajen ett stort upplag för virke, men när detta 
behov blev mindre i början av 1900-talet blev där i stället småbåtshamn 
och upplag för ved som transporterades från skärgården. Här fanns också 
ett litet industriområde med “Backtemans Mekaniska Verkstad” och Bygg-
nadskontorets kolgård. I slutet av 1920-talet uppfördes en oljehamn som i 
början av 1950-talet flyttades till Uddebo.

Småbåtshamnar 1930
Flera av stadens invånare hade småbåtar, därför uppfördes 1881 den första 
småbåtshamnen med plats för drygt 20 båtar. Den låg i vinkeln där Koks-

Figur 19. Karta från 1858 över Norra och Södra hamn. Källa: Luleå stadsarkiv

Figur 21. Småbåtshamnen framför Stad-
shotellet 1910. Källa: Luleå stadsarkiv

Figur 20. Karta från 1896 över Norra hamn. 
Källa: Luleå stadsarkiv

Figur 22. Karta från 1922 över Norra hamn. 
Källa: Luleå stadsarkiv

Figur 23. Långkajen 1963. Källa: Luleå 
stadsarkiv

kajen mötte Långkajen. Under 1930-talet fanns det sedan totalt sju små-
båtshamnar i centrala Luleå med plats för 286 båtar. För att få ordning i 
namngivningen på dessa hamnar numrerades de, just denna småbåtshamn 
fick beteckningen Båthamn nr 6.
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Skeppsbrogatan breddas
För att kunna leda trafiken runt Centrum istället för igenom breddades 
Skeppsbrogatan under 1980- talet. Förslaget var inte den optimala lösning-
en och fick utstå en del kritik från luleborna då många tyckte att man skar 
av Centrum från stranden. Men det saknades bra alternativ enligt kommu-
nen, även om en tunnel under Smedjegatan diskuterades. Någon stängning 
av trafiken på Smedjegatan blev aldrig av även om den har begränsats nå-
got idag.

På skissen nedan kan vi se hur Skeppsbrogatans breddning planerades, 
tillsammans med en ny gång- och cykelbana närmast stranden. Bildtexten 
målar en tydlig beskriving över vad denna breddning innebär och lyder.

“...Luleå blir en kaj fattigare, men en fyrfilig trafikled rikare”

Figur 24 & 25. Utdrag från en artikel i Norrbottenskuriren angående breddningen av Skeppsbrogatan. Källa: Luleå stadsarkiv

Rik historia
Ta tillvara på det historiska arvet som gammalt han-
delscentrum med funktionsspecifika hamnar, kall-
badhus och en kontakt med vattnet som gått förlorad 
över tiden.

Norra hamnen var en gång Luleås framsida och den 
viktigaste handelsplatsen, någonting att minnas och 
eftersträva i framtida projekt.

“Modern historia”
Mer aktuell historia, som breddningen av 
Skeppsbrogatan eller byggandet av rondellen 
kan ses som bortkastade skattepengar ifall de 
skulle ändras eller tas bort.

Potential & styrkor

Problem & svagheter



också bostäder och kontor på våningarna ovanpå. Det finns offentliga en-
tréer på alla fyra sidor även om de flesta vetter mot Storgatan. 

På kv. Tjädern ligger Åhléns varuhus med tillhörande parkeringshus med 
ca 130 platser som vetter ned mot Skeppsbrogatan och vattnet. Det finns 
också en del butiker i byggnaden och Quality hotell som ligger med sina 
entréer mot Storgatan. Fasaden ner mot Skeppsbrogatan saknar offentliga 
entréer, de verksamheter som finns längs den sidan är folktandvården, fri-
murarorden, och ett vandrarhem. Det finns även bostäder på de övre vå-
ningsplanen. I västra änden av projektområdet ligger Kv. Kalkonen som in-
rymmer Elite stadshotell och en del verksamheter i form av träningslokaler 
och Lillans teaterlokal som har en del föreställningar och spelningar. Det 
finns också bostäder på de övre våningsplanen. Av de offentliga verksam-

3.2 Bebyggelse, verksamheter och funktioner
Bodenvägen
De första byggnaderna som resande norrifrån längs Bodenvägen möter 
innefattar mindre verksamheter i form av hamburgerrestaurang, bensin-
station och verkstad. Efterföljande korsning följs av Pontushallen som är 
en stor målpunkt för idrottsutövare och åskådare. Pontushallen är under 
ombyggnation för ca 180 miljoner kronor för att kunna ta in fler åskådare 
och  arrangera större evenemang.  Efter ombyggnationen kommer hallen 
att heta Luleå Energi Arena. Arenan kommer under ett par kvällar i veckan 
fyllas med besökare för att titta på basket eller något annat evenemang, 
vilket innebär ett större antal bilar som ska parkeras i närheten. Möjlighe-
terna för ett parkeringshus för 220 bilar på tomten bredvid utreds därför 
enligt lokaltidningen NSD (2011). Innan ombyggnationen fanns det ca 170 
parkeringsplatser runt om Pontushallen. 

Granne med blivande Luleå Energi Arena ligger Räddningstjänsten i Lu-
leå som kräver fullgod tillgänglighet för utryckning med brandbilar. Under 
2011 uppgick dessa utryckningar till 660 st. enligt verksamhetsberättelsen 
2011 (Luleå kommun, 2011c). Hur många av dessa som går via Bodenvä-
gen saknas det information om men rimligtvis gör majoriteten det i och 
med att det är den största vägen  i direkt anslutning. Det är dock under 
utredning att flytta brandstationen i framtiden.

Kulturens hus utgör hörnet mellan Bodenvägen och Skeppsbrogatan och 
har blivit något av ett landmärke för Luleå och Norra hamn sen det invigdes 
2007. Huset är en stor målpunkt på ca 14000 m2 och innehåller stadsbib-
liotek, konsthall, stor och liten konsertsal, multifunktionella foajéer i tre 
plan, konferensfaciliteter samt café och restaurang. Den stora scenen rym-
mer ungefär 1000 personer och den lilla scenen ca 300 personer, det finns 
också ett parkeringshus under mark med 180 platser (Kulturenshus.com).

Skeppsbrogatan
Strand galleria ligger på Kv. Uttern snett mitt emot Kulturens hus, på andra 
sidan Smedjegatan, och framför den ligger Trekantens parkering med plats 
för 145 bilar. I byggnaden finns flertalet butiker, restauranger, caféer men 

Figur 26. Karta över bebyggelsens funktionalitetsgrad i dagsläget.
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Figur 27. Parkeringskarta med förstoring. Källa: Luleå kommun

Utnyttja befintliga ytor
Mycket av bebyggelsen består av redan asfalterade ytor, som vägar och par-
keringar. Det finns mycket att vinna på att kunna omvandla delar av dessa 
ytor till ytor för gående och cyklister  istället för att anlägga nya.

Bilisternas ytor 
Att ta ytor från vägar och parkeringar i anspråk för andra funktioner 
innebär att framkomligheten och tillgängligheten för bilisten reduceras. 
Att ta bort Trekantens parkering ger en förlust på 145 st. centralt beläg-
na parkeringar och ytterligare 130 ifall Åhléns parkeringshus görs om.

Handels- och Kulturstråk
Bra läge för kommersiella verksamheter längs Skeppsbrogatan. Evene-
mangs- och kulturverksamheter finns längs hela stråket från Norrbottens-
teatern, via Lillan, Färjan, Kulturens hus och bort till Luleå Energi Arena

Nuvarande fastighetsägare
De verksamheter som finns på området idag är  privata, vilket kan inne-
bära svåra  förhandlingar vid eventuell ombyggnad.

Potential & styrkor

Problem & svagheter

Räddningstjänsten
Brandstationens utryckningar kräver god framkomlighet och denna lo-
kalisering är inte optimal med ett växande Luleå Centrum

heterna är det bara Lillan som har entré som vetter mot Skeppsbrogatan, 
vars övriga fasadliv utgörs av varuintag eller motsvarande privata portar. 

På andra sidan Skeppsbrogatan går en gång- och cykelbana och en ned-
sänkt träpromenad för gångare längs kusten. Längs med denna promenad 
ligger Norrbottensteatern med tillhörande bar och restaurang. I lokalerna 
finns också en gymnasieskola och en gourmetbutik. Vidare finns ett par 
restaurangbåtar anlagda längs kusten, dessa är verksamma på somrarna 
och lockar mycket folk under dessa månader. På vintern utgår isbanan från 
Norra hamn med en nedgång bredvid Norrbottensteatern, på vårvintern är 
detta ett mycket populärt utflyktsmål.
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3.3 Dagens trafiksituation
I och med det planerade bygget av Stålverk 80 byggdes vägnätet i Luleås 
tätort kraftigt ut under 70 och 80- talet, detta gjordes för att ge vägarna god 
kapacitet för det väntade trafiktrycket. Sedan planerna på Stålverk 80 lades 
ned uteblev också trafikökningen vilket innebär att en del vägar i centrala 
Luleå idag är överdimensionerade för deras faktiska trafikmängd (Luleå 
kommun, 2004).

Luleås största målpunkt för resor är Centrumhalvön, dels för de som bor 
och arbetar där men även för de som vill åt stadsliv och shopping. Detta 
innebär en problematik i och med att de som arbetspendlar vill ha god till-
gång till närliggande parkeringar, samtidigt som förespråkarna för ett mer 
levande stadsliv snarare ser en minskning av bilar och parkeringsplatser i 
Centrum.  En stor del av trafiken i Centrum utgörs även av genomfartstrafik 
för de som ska mellan Bergnäset i väst och övriga stadsdelar i norr och öst. 
Samma sak gäller för resor mot Boden- eller Haparandavägen då många 
väljer att köra via Centrum eftersom det är den till synes enklaste vägen. 
Dessa faktorer innebär att det skapas ett trafiktryck i Centrum som är svårt 
att avleda i och med omringande kustlinjer som fysiskt begränsar möjlig-
heterna för andra trafiklösningar (Luleå kommun, 2004).

Trafikmängder 
Området Norra hamnfjärden innehar några av de mest trafikerade vägarna 
inom Luleås tätort, vilket illustreras i figuren 28 över den trafikräkningen 
som gjordes 2011.

Här kan vi se att Bodenvägen har mellan 20000 - 25000 bilar i genomsnitt 
på en vardag och Skeppsbrogatan har drygt 17000 bilar. Sedan Smedjega-
tan gjordes om för det nya busslinjesystemet 2003 har en ökning av trafi-
ken skett på Skeppsbrogatan med ca 1300 bilar per dygn. Enligt en under-
sökning som gjordes av Tekniska förvaltningen, Luleå kommun (2002) var 
det då knappt hälften av biltrafiken i Centrum, det vita i de små cirkeldia-
grammen i figur 30, som utgjordes av genomfartstrafik. Detta är en förhål-
landevis stor andels av trafiken i Centrum.

I och med att inga större trafikförändringar gjorts sedan mätningarna 2002 
kan man uppskatta att förhållandet stämmer någorlunda även idag.

Figur 28. Trafikmängder Luleå kommun 2011. 
Källa: Tekniska förvaltningen, Luleå kommun (2011)

Figur 29 och 30. Bilar till och från Centrum en vardag och genomfartsdiagram 
Källa: Luleå kommun (2002)
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Varje år görs trafikräkningar i Luleå för att följa utvecklingen på infarterna 
till Luleå centrum. Diagrammet i figur 29 visar trafikens utveckling sedan 
80-talet där man kan se att trafiken ökade med 20 % fram till år 2002. 
Detta kan jämföras med den nationella biltrafikens ökning på 60 % under 
samma period.

Resvanor
I undersökningen ”Kort om resvanor i Luleå – 2010” redovisas att ande-
len bilresor i Luleå tätort faktiskt har minskat sedan 2005 samtidigt som 
andelen bussresor och resor till fots har ökat. Mätningen är generell för 
hela Luleå tätort och kan därför inte specifikt tillämpas för uppskattning 
av Bodenvägens reseutveckling, men det är ändå en positiv förändring vad 

gäller invånarnas inställning till resandet. Denna förändring av inställning 
till resande stöds ytterligare i samma undersökning som visar på att en 
majoritet av de tillfrågade vill se en prioritering av buss, gång- och cykel-
trafik framför biltrafik, även hos de som oftast färdas med bil. De flesta i un-
dersökningen är också mest nöjda över kommunens satsning på busstrafik 
och minst nöjda med satsningarna på gång- och cykeltrafiken, något som är 
lika viktigt att prioritera enligt undersökningen. Minst viktigt att satsa på 
är biltrafiken (Luleå kommun, 2010).

Cykeltrafik
Någon trafikräkning av cyklister görs inte i samma utsträckning som för 
bilister, men en detektorslinga vid Hertsövägen visar på följande variation 
i cyklande under året. Där vi kan se att det självfallet cyklas betydligt mer 
under sommaren än under vintern. Antalet cyklister är mycket mer bero-
ende av väderförhållande än bilister, men det finns fortfarande en del som 
cyklar under vinterhalvåret. 

SCB:s Medborgarundersökning från hösten 2010, där man mäter ett så 
kallat nöjd-region-index över hur invånarna i Luleå kommun trivs att bo 
och leva i staden, visar vilka faktorer och verksamheter som kommunen 
bör prioritera i framtiden. I denna undersökning framgår faktorer som 
gång- och cykelvägar tillsammans med bättre kommunikationer och fri-
tidsmöjligheter som någonting Luleå kommun bör prioritera enligt invå-
narna (Luleå kommun, 2010)

Invånarnas inställning till förändring
Invånarna har en positiv attityd till satsningar på gång, cykel och kollek-
tivtrafik snarare än vidare satsningar på biltrafiken.

Bilens bekvämlighet
De rymliga vägarna möjliggör för stora trafikmängder på Bodenvägen och 
Skeppsbrogatan där en stor andel av trafiken är genomfartstrafik, främst 
mellan Bodenvägen och Bergnäsbron.

Figur 32. Medeltalet för invånarnas nöjdhet kring satsningar och hur viktigt det är med satsn-
ingar på bil-, buss-, samt gång- och cykeltrafik. Källa: Luleå kommun 2010

Figur 31. Svar på frågan om hur man bör prioritera mellan bil-, buss- samt gång och cykel-
trafik. Källa Luleå kommun (2010)

Problem & svagheter

Potential & styrkor

Stor andel genomfartstrafik
Genomfartstrafikanter har inget egentligt behov av att köra just igenom 
Centrum, mycket kan vinnas på att dessa tar alternativa vägar till sina mål.
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3.4 Topografi & klimat

Topografi
Den högst belägna platsen i Centrum är området runt Domkyrkan, som lig-
ger på en höjd av ca 13 m över havet. Därifrån sluttar det ned mot vattnen 
i Norra och Södra hamn som ligger ca 1-2 m över havet. Det finns även en 
upphöjning ovanför Kulturens hus i öster där Kungsgatan korsar Magasins-
gatan. Detta skapar något av en topografisk amfiteater över Norra hamn-
området med mycket goda siktlinjer mellan kvarteren både från Storgatan 
och Kungsgatan. 

Tydliga siktlinjer ger en bra överblick över området och gör det enklare att 
se vad som händer där på längre avstånd. Det underlättar också för oriente-
ringen, varför det är viktigt att försöka hålla dessa långa siktlinjer obrutna. 
Ett exempel på bruten siktlinje är längs Nygatan där det finns en upphöj-
ning i gatan. På själva upphöjningen är sikten god, men från Storgatan gör 
den att man inte ser ner till Norra hamn. Flyttar man sig en gata söderut till 
Köpmangatan ser man åter igen Norra hamn över upphöjningen.

Klimat 
Luleå har väldigt tydliga årstider med stor variation vad gäller klimat, från 
snörika vintrar till tropiska sommarnätter. Längsta årstiden är vintern som 
ofta sträcker sig från november till april. Vinterns närvaro är svår att undfly, 
det skulle krävas stora inomhuslandskap eller liknande. Alternativet är att 
bejaka och hylla de förändringar och möjligheter som vintern för med sig, 
något som Erskine & Culjat (1988) förespråkar i texten “Climate responsive 
Social Space -  a Scandnavian Perspective”.

Snö och is
De stora snömängderna som faller vintertid skapar en ordentlig kontrast 
jämfört med sommarlandskapet.  Vintern medför nya möjligheter till trans-
port, aktivitet och rekreation. Vattnet i fjärden fryser till is och därmed ska-
pas varje år en ny tillgänglig yta att vistas eller transportera sig på. De vat-
tengränser som finns under sommartid är borta och potentiella nya gena 
transportvägar uppenbarar sig. Isbanan som Luleå kommun plogat upp 
varje vinter i drygt 10 år löper runt Centrumhalvön från Norra hamn till 
Södra hamn med kopplingar till Bergnäset, Mjölkudden och Gråsjälören. 
Denna isbana är ett mycket populärt och uppskattat utflyktsmål på vårvin-
tern med grillplatser och vindskydd utplacerade längs sträckningen. Ner-
farten vid Hälsans Hus är också anpassad för personer med funktionsned-
sättning (Luleå kommun, 2010c). Även många av Luleås parker och öppna 
ytor förändras på vintern och utsmyckas med stora snödjur, rutschkanor 
och andra snö- och isskulpturer.

Snöröjning av gator och torg är dock avgörande och måste fungera för att 
området ska vara framkomligt och tillgängligt. Även om snömassorna frak-
tas bort till deponier utanför Centrum kan stora snöhögar och tillfälliga 
snöupplag tillfälligt minska sikt och framkomlighet. Snölandskapet leder 
också till att trottoarkanter och andra gränser som finns på sommaren sud-
das ut, vilket kan skapa otydlighet i vissa trafiksituationer. Halka är ett yt-
terligare problem som försvårar framkomligheten för gångare och cyklister 
(Wikström, 2010).
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Sol
Från december till mitten på januari är solen som längst uppe i drygt 4 h 
under förmiddagstimmarna. Den låga solvinkeln och de få soltimmarna på 
vintern ger en stor skuggning från byggnaderna runt Norra hamn (Wik-
ström, 2010). När väl snön har fallit ljusnar landskapet upp något genom 
allt ljus som reflekteras. I och med att klimatet blir mildare ökar utomhus-
aktiviteten drastiskt i Luleå och under vårvintern är det som sagt högsä-
song för vistelse på skärgårdsisarna runt Centrum. Under första halvåret 
blir dagarna längre och ljusare för var dag som går ända fram till mitten på 
juni då solen är uppe i drygt 23 timmar. Under de ljusa sommarnätterna får 
Norra hamn ett helt nytt stadsliv när man kan se midnattssolen från kajen 
eller någon av restaurangbåtarna som nu har öppet långt in på småtim-
marna. Dock saknas möjligheter för direkt vattenkontakt på somrarna.

Vind
I och med det geografiska läget och de stora öppna vattenytorna runt Norra 
hamn, blir området väldigt hårt utsatt för vindpåverkan. Persson (2011), 
redogjorde under en föreläsning i kursen ”Urban design” VT 2011 för de 
vindförhållanden som råder på Luleås Centrumhalvö. Där visar det sig att 
Norra hamn är blottat för förhärskande vindar ifrån norr, vilket skapar 
land- och sjöbrisar ut från strandkanten. 

Kall fjällvind

Frånlandsbris

Ventilerade gator
Kalla luftströmmar

Naturlig amfiteater
Den topografiska situationen ger förutsättningar för många långa och bra 
siktlinjer. Höjdskillnaderna ger sluttningar ned mot Norra hamnen som 
ger området en form som kan liknas med en stor naturlig amfiteater. 

Gott om sol
Goda förutsättningar för sol året runt även om norrläget skuggar något 
närmast Skeppsbrogatans fasader.
Vatten- och iskontakt
Vattennära läge som utnyttjas väl på vintern i och med isbanan. På som-
maren finns nästan ingen möjlighet till vattenkontakt, här finns en my-
cket attraktiv, men outnyttjad tillgång.

Norrläge
Skuggigt närmast husfasaden på Skeppsbrogatan på förmiddagarna, 
vilket är svårt att göra någonting åt.

Exponerat för hårt klimat
Blåsigt och dragit ibland, framförallt längs Bodenvägen där skydd är 
svårt att finna. Detta leder också till större snösamlingar att hantera 
om vintrarnaFigur 34. Vindsituationen i Norra hamn. Inspiration: Persson (2011)

Årstider
Tydliga skillnader mellan årstiderna ger området förutsättningar att 
nyttja för varierande funktioner

Det finns även två stycken ventilerande gator, Rådstugatan och Smedjega-
tan, som släpper igenom en del av de förhärskande vindarna från Södra 
hamnområdet in till Norra hamn. Bodenvägen som är än mer exponerad är 
också hårt ansatt av den förhärskande nordanvinden, vilket är påfrestande 
främst för den som vill gå och cykla längs denna väg. Men vinden för också 
med sig snö på vintern, någonting som kan utnyttjas för att skapa olika 
former eller skydd i omgivningen. Vinden kan även föra med sig snö från 
platser som ska vara snöfria och samla upp den någon annan stans. Vinden 
kan alltså även fungera som hjälpmedel vid väl planerade områden.

Problem & svagheter

Potential & styrkor
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3.5 Luleå kommuns planer & visioner

Vision 2050
Vision 2050 är en framtidsbild av det samhälle man vill att Luleå ska vara; 
attraktivt, växande och hållbart. Följande vision antogs av kommunfull-
mäktige 2008 och ska inspirera till ambassadörskap och mer medvetna 
framtidsval. 

”Luleå 2050. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark 
och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både 
och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita 
vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess 
möjligheter. 

Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, 
kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör 
oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en före-
bild nationellt och internationellt.” 

För att kunna närma sig visionen har fyra stycken riktningar tagits fram 
som ska ge vägledning i arbetet. Riktningarna antogs av kommunfullmäk-
tige 2011 och ska visa vad som är avgörande för kommunen att priorite-
ra halvvägs till visionen. Riktningarna ska också tydligare konkretiseras 
i långsiktiga mål i ett antal program som behandlar samhällsbyggandes 
många olika delar, där de sociala, ekonomiska och ekologiska frågorna är 
beroende av varandra i arbetet för en hållbar utveckling.

Ett axplock av de mål som finns angivna i riktningarna som kan anses mest 
aktuella för Norra hamnområdets framtid innefattar följande punkter.

Öppenhet och mångfald
• Skapa mötesplatser tillgängliga för alla som lockar till vistelse och mö-

ten med fler tydliga platser för möten och evenemang i Luleås stads-
kärna

Lyft identiteten som kuststad året runt
• Satsa på centrum som attraktiv plats med sitt unika läge mellan två 

hamnar
• Förstärka kontakten mellan land och vatten både visuellt och genom 

strandnära promenadstråk och mötesplatser
• Agera för ett levande stadsliv med en stor mångfald av funktioner och 

verksamheter
• Värna och stärka stadskärnan genom uttrycksfull arkitektur och en god 

kvalité på skötsel och gestaltning av omgivande miljöer
• Satsa mer på skärgården genom en utveckling av hamnar och platser 

nära vatten för aktiviteter som isbanan, serveringar, stränder och bryg-
gor

• Hålla pulsen i staden uppe båda sommar och vinter genom ett rikt och 
varierat idrotts- och kulturliv

Ta plats för en ledande nordlig region
• Underlätta för etablering, utveckling och företagande genom att er-

bjuda profilerade attraktiva tomter och lägen som är väl blandade med 
bostäder

• Satsa på innovation och teknik och stärk universitetets roll i staden

Figur 35. Illustration över  Luleå kommuns Vision 2050. Källa: Luleå kommun 

42



Bygg för framtiden
• Planera för en blandad, tät och attraktiv stad och skapa utrymmen för 

mötesplatser, kreativa miljöer, stråk och vattenkontakt som underlättar 
vistelse och rörelse

• Agera för att kraftigt öka andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel 
och till fots genom att ge förutsättningar för klimatneutral färdsätt och 
god miljö för utevistelse och rörelse.
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Programmen för dessa riktningar färdigställdes under 2012 och i dessa 
återfinns mer detaljerade mål för kommunen att uppnå, dels på långs sikt 
till 2050 och dels på kortare sikt till 2020. 

Figur 36. Illustration över de övergripande målen för de olika programmen för Vision 2050. Källa: Luleå kommun 



Pågående och framtida planer
Norra hamn som projektområde är centralt beläget i Luleå och med de 
förtätningsplaner kommunen har kan det innebära en del förändringar i 
omgivningen över tiden.  Oavsett vilka exploateringsplaner som genomförs 
eller i vilken takt detta sker så måste detta tas i beaktning vid planering av 
Norra hamnområdet. Även det större perspektivet är viktigt att tänka på, 
vad gäller kopplingar till universitet som kan komma att närma sig Cen-
trum mer och mer över tiden. Men även många andra större målpunkter 
som kan nås via Norra hamn, till exempel Storheden, Sunderby sjukhus och 
vidare norrut mot Boden.

Färdiga planer
Redan färdigställda och antagna planer för bostäder i anslutning till Norra 
hamnområdet innefattar Kv. Tjädern som ligger i direkt anslutning med 
Skeppsbrogatan och Kv. Hunden som ligger i korsningen Smedjegatan och 
Storgatan. På Kv. Tjädern ska ca 35 nya lägenheter ge förutsättningar för 
ett vandrarhem med ca 100 bäddar, vilket kan generera mer liv och rörelse 
längs Skeppsbrogatan (Luleå kommun, 2011b). 

Kv. Hunden är i mitt i byggfasen och planen för bygget syftar till att kunna 
uppföra hotell, kontor, butiker och bostäder i form av ca 29 lägenheter. Pro-
jektet är omfattande och kommer vid färdigställandet ha ett starkt infly-
tande över stadslivet längs Storgatan och Smedjegatan. Verksamheterna i 
byggnaden genererar liv och rörelse i anslutning till ”Trekanten” och Norra 
hamnområdet (Luleå kommun, 2007).

Pågående planer
Just nu pågår ett programarbete över det i media så omskrivna Kv. Katten 
6, som idag står obebyggt. Tomten ligger i anslutning med Kv. Hunden och  i 
närheten av Norra hamnområdet. Ägarna för tomten vill kunna uppföra ny 
bebyggelse där höjden och våningsantalet har stått i centrum för diskussio-
nen. Antalet våningar har dock begränsats från det initiala förslaget på 40 
våningar till mellan 10 – 15 våningar av hänsyn till stadsbilden. Potentiellt 
sett kan det alltså röra sig om en ökning av människoflöden även där när 
väl planerna sätts i bruk (Luleå Kommun, 2011c).

Idéstadie
”Röda havet” är den mindre vattenspegeln som skurits av från fjärden av 
Bodenvägens vägbank. Här planeras exploatering och bostadsbyggande i 
varierande omfattning. Enligt Luleå kommuns (2012) karta över planerade 
bostäder uppskattas exploateringen till 100 lägenheter. Men enligt hem-
sidorna för fastighetsbolagen HSB (2011) och Galären (2011), som är in-
tressenter för projektet, planeras en mer omfattande exploatering om ca 
400-500 bostäder. 

I anslutning till ”Röda havet” på andra sidan Bodenvägen ligger Mjölkudds-
stranden, som även den utreds för framtida exploatering. Där ska det fin-
nas potential för 150 lägenheter enligt Luleå kommuns (2012) karta över 
planerade bostäder. 

Figur 37. Karta över pågående och framtida projekt. Källa: Luleå kommun
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Oavsett graden av exploatering kommer ett färdigställande av dessa pro-
jekt innebära en omfattande förändring av hur Luleå Centrum uppfattas. 

Det skulle innebära en ordentlig förtätning i nordlig riktningen mot univer-
sitetet och en eventuell förskjutning av den upplevda entrén till Centrum. 
En ordentlig ökning av antalet människor som rör sig längs Norra hamn-
fjärden till och från Centrum är också rimligt att vänta sig. Det man kan 
fråga sig är hur lämpligt det kommer att vara att ha ett så pass höghastig-
hetsinbjudande transportrum, som Bodenvägen i sitt nuvarande utförande, 
skärandes rakt igenom dessa planerade bostadsområden.

Vilja och framtidssyn
Kommunen har stora visioner för utvecklingen fram till 2050. Det 
finns en vilja för satsningar på utveckling av Centrum som  mötes-
plats, men också för satsningar på hållbara transportmetoder  som 
gång, cykel och kollektivtrafik.

Mer folkliv
En förtätning av Centrum i nordlig riktning innebär större möjlighe-
ter för folkliv och rörelse i området.

Ny trafiksituation
En förtätning av området innebär också nya förutsättningar vad gäller be-
lastningen på vägnätet, i och med att invånarna på området ökar. 

Samtidigt som det behövs vägar vid fler boende i området, desto mer 
olämplig blir en fortsatt 4-filig trafikled, som Bodenvägen idag, igenom 
ett framtida tätt stadsområde. Detta är en balansgång som noga måste 
övervägas.

Krympa avstånd
Områden som Skutvikens industriområde till exempel skulle vid 
en framtida förtätning kunna få förutsättningar för nya funktioner. 
Handel, bostäder eller fler universitetslokaler skulle kunna etablera 
sig där i stället för de mer bildominerade verksamheter som finns 
där idag. Detta skulle krympa avstånden mellan studenternas Por-
sön och Centrum

Problem & svagheter

Potential & styrkor

Figur 38. Karta över Luleså Centrum som utvecklingsområde och dess potentiella områden 
för förtätning. Källa: Luleå kommun



 Analys
 -Identifiering av möjligheter och hinder

I detta avsnitt analyseras platsen enligt de studerade metoderna för 
stadsanalys . En Space syntax-analys redogör för platsens sammanhang 
i staden, Kevin Lynchs metod används för att visa hur man visuellt 
uppfattar området och slutligen används Jan Gehls metod för rumslig 
analys för att studera de olika gaturummen.

Varje underkapitel avslutas med att i punktform redovisa analysernas 
viktigaste slutsatser vad gäller “Möjligeter & Hinder” för området. 4



 Analys
 -Identifiering av möjligheter och hinder

4.1 Sammanhang i staden
Gaturummens integration
Space syntax är en metod som används för att göra rumsanalyser (spatiala 
analyser), studera tillgängligheten och se hur olika rum är integrerade i 
förhållande till varandra.

Denna Space syntax analys har gjorts i syfte att undersöka hur väl gatorna 
runt Norra hamnen, i synnerhet Skeppsbrogatan är integrerade med öv-
riga gator i staden. Detta för att kunna se vilken potential gatan har för 
att kunna nyttjas mer som offentlig plats, med utökade kommersiella verk-
samheter till exempel.

En axialkarta ritades upp efter Luleås gaturum, varefter en karta över in-
tegrationen kunde genereras. För att denna integrationskarta ska stämma 
överens med verkligheten så bra som möjligt kan man jämföra olika steg-
radier för axiallinjerna med observationer av människoflödet från gatorna 
för att se vilken radie man ska använda vid analysen. Olika värden på axi-
alstegen ger alltså olika resultat för integrationsvärdet.  Observationerna 
som gjordes skedde under 1 timme, mellan klockan 16 - 19 på en vardag 
och redovisas i figur 39. Dessa observationsvärden kunde sedan jämföras 
med integrationskartorna i en så kallad Scatter-plot för att se  vilken axial-
stegsradie som korrelerar bäst med observationsvärdena.

Resultaten av Scatter-ploten visar att axialstegsradien 4 är mest lämplig att 
använda för Luleå. Axialkartan över integrationen med radien 4 ses i figur 
39 och 40. 

Figur 39. Axialkarta med observationer över människoflöden på utvalda studerade gator
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Figur 40. Axialkarta med stegradien 4 med förstoring över Norra hamn till höger

En förstorad bild av Norra hamnområdet visar att Skeppsbrogatan, Smed-
jegatan och Storgatan har högst integrationsvärde. De omgivande gatorna 
är orangea och gula och har alltså något lägre integrationsvärde. I dagslä-
get är det främst Storgatan och Smedjegatan som nyttjas för kommersiella 
ändamål av de högst integrerade gatorna. Dessa gator har också ett mycket 
högre observationsvärde än vad Skeppsbrogatan har. 

Analysen visar dock att Skeppsbrogatan är väl integrerad och därför också 
har god potential att nyttjas för kommersiella verksamheter, vilket skulle 
kunna leda till att den används mer som offentlig plats än vad den gör idag.
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Gatunätets sammansättning
Kartan visar vilka möjligheter bilister har att ta sig igenom Centrum, de 
flesta väljer som bekant att ta huvudgatorna och de gator med bäst fram-
komlighet. Detta visar sig enligt trafikmätningar vara just Bodenvägen och 
Skeppsbrogatan.

Kollektivtrafiken är relativt god i Centrum med tätt mellan hållplatser, men 
ju längre ut från mitten på kartan man kommer, desto längre blir avstån-
den. Vid en minskning eller omfördelning av annan fordonstrafik kan nya 
förutsättningar för kollektivtrafik skapas.

Vad gäller gator endast till för fotgängare och cyklister kan vi se Storgatan 
med tvärgatorna Skomakargatan och Timmermansgatan. Anmärknings-
värt är att det är just området runt dessa gator som i tidigare analyskartor 
märkts ut som både starka stråk och starka noder. Om detta är beror på att 
det gatorna är bilfria är svårt att fastställa, men ett samband kan inte heller 
uteslutas.

Välintegrerat
Gatorna i och runt Norra hamn är enligt Space syntaxanalysen väl 
integrerade. Detta kan utnyttjas framför allt längs Skeppsbroga-
tan, som har goda rumsliga förutsättningar för att kommersiella 
verksamheter ska kunna fungera.

Möjligheter

Begränsade alternativ för snabb och tung trafik
Eftersom Centrum är omringat av vatten finns det begränsade 
möjligheter till hur man kan leda om de stora och tyngre belas-
tade trafiklederna. 

Hinder

Rutnätsstad
I och med rutnätsstadens form ges många alternativa vägar att 
sila trafiken igenom, svårigheten ligger i hur man får bilisten att 
välja en annan väg än den naturligt genaste.

Kollektivtrafik
Precis som för den enskilde bilisten ger rutnätsstaden förutsätt-
nignar för särskilda bussgator för kollektivtrafik, vilket innebär 
en snabbare transport jämfört gator där buss blandas med biltra-
fik.

Figur 41. Karta över gatutyper och kollektivtrafik i Luleå Centrum
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4.2 Visuell uppfattning av Norra hamnområdet
För vidare analys över hur Norra hamnområdet uppfattas och upplevs visuellt gjordes 
en analyskarta enligt Lynchs metod över området. Kartan är ritad ur en fotgängares 
perspektiv i första hand. Det ska också tilläggas att detta är subjektiva bedömningar av 
en person som är uppvuxen i Luleå och har god lokalkännedom.

Barriärer och gränser
De tydligaste gränserna utgörs naturligt av kustlinjerna och är därför inte markerade 
i kartan, dessa gränser försvinner däremot något om vintern när vattnet blir till is. De 
röda streckade linjerna är de starkaste upplevda barriärerna, i detta fall utgörs de av 
trafikleder där de flesta är 4 filer i bredd. Noterbart är hur dessa barriärer ligger längs 
kustlinjen och skär av den från övriga staden.

Stråk
De stråk man upplever som tydligast i området är utmärkta med orange streckad linje. 
Det handlar framför allt om en tydlig sammanhängande sträckning längs Bodenvägen 
och vidare in i Norra hamnområdet. De andra tydliga stråken är längs de kommersiella 
gatorna Smedjegatan och Storgatan där mycket folk rör sig.  Det man kan se på kartan 
är att det saknas en riktigt tydlig koppling mellan dessa två stråk.

Noder
Två klara noder finns i området, en för fotgängare i korsningen Smedjegatan och Stor-
gatan som är markerad i samma färg som stråken. Den andra noden är kopplad till 
biltrafiken och därmed barriärerna och utgörs av rondellen utanför Kulturens hus.

Landmärke
De landmärken som kan ses från området är Norrbottensteatern, Kulturens hus, Smed-
jan, Domkyrkan. Kranen i Norra hamn kan ses om man kommer upp längs stråket på 
Smedjegatan. Kv. Hunden är just nu under uppbyggnad men kommer troligtvis att ut-
göra ett tydligt framtida landmärke när det blir färdigt.

Område
Norra hamn är litet och därför svårt att dela in i olika områden, men Hamnpromena-
den, Bodenvägen och Storgatan tillsammans med Smedjegatan har något egen karak-
tär.

Figur 42. Mental karta baserad på Kevin Lynchs teorier och metoder för 
visuell analys
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4.2.1 Rörelse och stråk - fördjupning

Precis som kartan över Lynchs analysmetod och kartan över trafiksitua-
tionen visar utgör Norra hamnområdet en av de mest använda transport-
sträckorna i centrala Luleå. Bodenvägen och Skeppsbrogatan är relativt 
tungt trafikerad av fordon. Men det finns också många gående och cyklister 
längs sträckan, dessa trafikanter har dock helt andra förutsättningar vad 
gäller komfort än bilisterna. 

För att kunna förbättra dessa förutsättningar och göra Norra hamnområ-
det mer attraktivt att vistas i och transportera sig igenom måste området 
analyseras närmare med fokus på just rörelse och de stråk som dessa trafi-
kanter använder. Men också ta reda på vad det finns för förutsättningar att 
uppehålla sig i området. Vad finns det som lockar folk dit och vad finns det 
för möjligheter för dessa att stanna kvar och vistas och njuta av området?

Kartan till höger visar en fördjupning och utveckling av de stråk som fanns 
utmärkta i kartan över Lynchs metod. Detta är de starkaste och mest an-
vända stråken för gående och cyklister i Luleå Centrum. Även om detta är 
stråk för gående och cyklister skiljer sig stråkens karaktär från varandra 
genom hur de ser ut och i vilket syfte de används dagligen. 

Den svartstreckade delen används i stort sett uteslutande i transportsyf-
te, där finns inga sittplatser eller andra möjligheter att uppehålla sig. Den 
blåprickade delen  har däremot gott om sittplatser och möjligheter för vis-
telse och uppehälle, dessa stråk används också i större utsträckning för re-
kreation och vistelse. Samma sak gäller för den gröna delen som illustrerar 
en naturslinga genom skog och friare ytor där man kan stanna till var som 
helst för att vila eller njuta av omgivningen. Naturstråket avslutas när det 
leds in på Varvsleden och återfår samma transportkaraktär som stråket 
längs Bodenvägen.

De gula streckade linjerna är stråk som används för kommersiella ända-
mål, så som handel, nöjesliv och liknande. Dessa två stråk, framför allt längs 
Storgatan, utgör Centrums pulsåder vad gäller människoflöde. Här rör det 
sig människor på de flesta av dygnets timmar.

Figur 43. Karta över vilka olika typer av stråk som finns i Centrum för gående och 
cyklister
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Målpunkter och avstånd
För att människor ska vilja ta sig ta sig någonstans finns det oftast en målpunkt, denna kan vara 
en butik, en restaurang eller någonting annat som attraherar människor. På kartan till höger-
finns de största målpunkterna som går att se från stråket i Norra hamn utmärkta. Dessa utgörs 
från väster av Norrbottensteater, BBB, Strand galleria, kv. Hunden, Kulturens Hus, Pontushallen 
och Kvantum.

De färgade cirklarna runt målpunkterna illustrerar Gehls olika aktionsradier som tas upp i lit-
teraturstudien. Aktionsradien innebär att de flesta av oss begränsar våra förflyttning per fot till 
400-500 meter per gång, detta illustreras av de lila cirklarna. Radien för att se andra människor 
och följa olika händelseförlopp är 20-100 meter och illustreras av den orangea cirkeln. 

Det man kan se vid analys av kartan är att runt “Trekanten” överlappar radien från flera intres-
sepunkter varandra vilket ger platsen en mer samlande egenskap. Längs Skeppsbrogatan blir 
det något glesare mellan målpunkterna och längs Bodenvägen blir glappen väldigt stora mellan 
målpunkterna och de mindre aktionsradierna, den har alltså en mindre samlande egenskap än 
vad “Trekanten” har.

Bodenvägen har heller inga sittplatser likt Hamnpromenaden, vilket begränsar användandet till 
uteslutande transport i någon form. I och med att Bodenvägen är ca 1 km lång innebär det att 
sträckan upplevs lång att färdas längs, ungefär två aktionsradier,  utan möjlighet till pauser eller 
andra frivilliga avbrott. Avståndet på sträckan är svår att göra något åt, men upplevelsen av att 
färdas på den går att förbättra. Nedan visas ungefärliga transporttider för olika färdmedel.

Bil  70 km/h    1,16 min
  50 km/h    1,2   min     
  30 km/h    2,0   min

Cykel  10 -15 km/h     6-4  min
Gång  4 - 7 km/h    15-9 min

Det tar alltså ca 15 minuter att promena sträckan längs Bodenvägen i lugn takt och ca 5 minuter 
att cykla. Om fler intressanta punkter fanns längs sträckan skulle dessa minuter kunna brytas 
upp i mindre etapper vilket skulle göra att sträckan upplevs som kortare och mer intressant. 
Tillgången till sittplatser måste också förbättras, på en sådan sträcka bör det finnas sittplatser 
ungefär var 100:e meter att kunna återhämta sig på enligt Gehl (1987). Figur 44. Karta över större målpunkter och deras aktionsradier.
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Utnyttja och förstärk de befintliga stråken
Förtäta aktivitetsradierna med attraktiva målpunkter och utöka 
mängden sittplatser, primära och sekundära. 

Hitta vägar att koppla ihop de kommersiella stråken med strå-
ken längs Norra hamnområdet. Reglering av verksamheter och 
funktioner i  bottenvåningarna längs dessa stråk kan vara ett al-
ternativ.

Lättorienterat 
Utnyttja de långa siktlinjerna, de tydliga landmärkena och noder-
na för att hålla området lätt att orientera sig i, men också att hitta 
till. På Nygatan finns exempelvis en upphöjd platå som gör att 
siktlinjen från Storgatan till Skeppsbrogatan  bryts.

Stora barriärer
De barriärer som vägarna utgör är ett hinder som måste över-
kommas för att bättre kunna koppla ihop Norra hamnområdets 
kustlinje med Centrum och för att skapa ett aktivt flöde av män-
niskor däremellan.

Långa avstånd 
Detta gäller framför allt Bodenvägen som är ca 1 km lång, denna 
sträcka känns alltför monoton och behöver brytas upp för att inte 
upplevas så lång och trist att gå.

De träd som finns i slänten ner mot vattnet skyddar föga mot de 
stundtals friska vindarna. Däremot skymmer de den vackra utsik-
ten över fjärden och hindrar de resandes från att se sin målpunkt, 
Centrum.

Läget
Fantastiska vyer över älven i Luleås mest centrala läge är något 
som man borde ta till vara på. Norra hamn skulle kunna bli en 
fantastisk entré till Luleå Centrum norrifrån.

Möjligheter

Hinder
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4.3 Gaturum

Fördelning av yta
Bilderna visar en ungefärlig fördelning av ytorna på Bodenvägen, Tre-
kanten och Skeppsbrogatan, från husfasaderna och ner till strandkanten. 
Beräkningarna utgår ifrån mätningar gjorda i programvaran Blomburex 
pictometry. Det röda procenttalet motsvarar den yta som är till för bilar, 
men även de ytor som hör vägen till, som refuger och skyddande trädplan-
teringar. Dessa ytor är de som syns klarast i bilderna. Detta är alltså ytor 
som fotgängare inte kan använda till mer än för att passera vägen. 

De ytor som fotgängare faktiskt kan använda för transport eller vistelse är 
de ljusare partierna på karorna, från husfasaden till strandkant. De ytor 
som hör till den kategorin innefattas av trottoarer längs fasaderna, gång- 
och cykelban nere vid vattnet och längs Bodenvägen samt hamnpromena-
dens trädäck med tillhörande sittplatser. Bryggor och restaurangbåtar är 
inte inräknade i analysen, detta eftersom de inte går att använda som fria 
offentliga ytor.

Det blir väldigt tydligt att bilisten är prioriterad vad gäller ytfördelningen, 
detta påverkar givitvis möjligheterna för fotgängare att  kunna vistas på 
området.  

Figur 46. Illustration över 
Trekantens  ytfördelning 
från husfasaderna ner till 
strandlinjen.
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Figur 45. Illustration över Bodenvägens ytfördelning mellan de två strandlinjerna

Figur 47. Illustration över Skeppsbrogatans  ytfördelning från husfasaderna ner till 
strandlinjen.



4.3.1 Trygghet och säkerhet

Trygghet
Skeppsbrogatan har en hastighetsgräns på 40 km/h, men efter cirkula-
tionsplatsen börjar Bodenvägen där hastigheten trappas upp till 50 km/h 
och slutligen 70 km/h. Men eftersom vägarna är så pass rymliga med två 
körfält åt varje håll bjuder de in till högre hastigheter än vad begränsning-
arna tillåter. Bodenvägen utgörs av ett stort trafikrum på fyra filer och en 
kantstensbunden gång- och cykelväg längs med vattensidan.  Trygghets-
känslan för den oskyddade trafikanten är nästintill noll längs Bodenvägen, 
då man hela tiden går och sneglar över axeln på den passerande biltrafiken. 
Under inventeringen uppmärksammades att många av de på gång- och cy-
kelbanan ofta kastade blickar över axeln för att hålla koll på trafiken, fram-
för allt de som färdades i trafikens riktning. Gör man ett misstag på cykeln 
kan man ganska enkelt hamna i en svår olycka med höga hastigheter.

Vid Trekanten och Skeppsbrogatan är situationen något bättre i och med 
lägre hastigheter. Men i och med att många vill korsa vägen för att ta sig till 
och från vattnet blir bilvägen en kraftig barriär. Trots relativt gott avstånd 
till bilvägen gör avsaknaden av ytterligare skydd att man ständigt får hålla 
ett öga på trafiken.

De båda sidorna av bilvägen på Skeppsbrogatan skiljer sig mycket åt i funk-
tion och användning. Trottoaren mot husfasaderna är ca 5 meter bred längs 
Skeppsbrogatan, men upplevs något otrygg eftersom det saknas tydligt 
skydd mot trafiken. Dessutom finns också ett flertal infarter och varuintag  
längs trottoaren. Vid dessa  blockeras ofta trottaren av fordon, ibland så till 
den grad att man måste gå ut på vägbanan för att ta sig runt.

Den sida av bilvägen som upplevs som mer trygg är ytan från bilvägen ner 
mot vattnet. Ytan utgörs av en gång- och cykelbana på ca 4 m som skiljs 
från trafiken med en trädallé. Det finns även ett nedsänkt trädäck att gå på 
närmast vattnet. 

Figur 48. Kollage över cyklister och gåendes trafiksituation längs Bodenvägen idag.

Figur 49. Kollage över cyklisters och gåendes trafiksituaion vid Trekanten idag.
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Säkerhet
Fasadsidan av Skeppsbrogatan inger ingen övertygande känsla säkerhets-
mässigt. De flesta entréer längs sidan utgörs av infarter, garageportar eller 
privata dörrar. Detta ger en sluten fasad med få målpunkter för  flanören. 
De höga socklarna på byggnaderna gör tillsammans med de privata entré-
erna att det blir få ögon på gatan. Dessutom är belysningen längs fasaden 
inte något vidare, få ögon på en mörk gata gör att den upplevs som otrygg 
att färdas på.

Sidan ner mot vattnet får en bättre vinkel för att kunna synas från byggna-
derna och har dessutom god belysning. Denna sida har inga privata avsnitt 
eller andra trafikhinder vilket gör sidan till ett mycket populärt stråk. Det 
finns också fler offentliga intressepunkter på denna sida i och med restau-
rangbåtar och utsiktsplatser. 

Trekantenområdet har bättre förutsättningar för ögon på gatan från omgi-
vande gator och byggnader som Strand galleria, Smedjegatans förlängning 
och Kulturens hus som är ganska välbesökta många av dygnets timmar. Det 
finns även bostäder i Strandhuset som har en entré nere mot parkeringen. 
Parkeringen är dock något mörk och folktom när väl bilarna är borta och 
fyller då ingen direkt funktion längre. 

Längs Bodenvägen är man är väl synlig och det är ständigt passerande tra-
fik som kan uppmärksamma vad som sker längs gång- och cykelvägen. Be-
lysningen är också någorlunda okej tack vare belysningen av bilvägen.

Obehagliga upplevelser
Bodenvägen är en relativt utsatt plats för den oskyddade trafikanten. Dels 
är det ett ordentligt buller från den hårt trafikerade bilvägen, som  ligger 
i direkt anslutning till gång- och cykelbanan utan något som helst skydd 
förutom upphöjningen av trottoaren. Utöver bullret är Bodenvägen hårt 
ansatt av de vindar som kommer från fjärden. De träd som ligger i slänten 
mot vattnet skyddar föga för vind utan blockerar snarare siktlinjerna in till 
Centrum så att man känner sig extra isolerad på gång- och cykelbanan.

Förutom att man som fotgängare känner sig som en inkräktare på bilistens 
ytor är Trekanten relativt skyddad. Det är mer lä på själva “Trekanten” än 
nere vid vattnet, men också mer skugga under en längre tid av dagen.

Norrläget gör att byggnaderna skuggar trottoaren närmast fasaderna stora 
delar av dygnet. Men på somrarna når solen runt på eftermiddagen och 
framåt natten kan man se solnedgången. Vattensidan är inte skuggad av 
några byggnader utan kan tillgodogöra sig fler av soltimmarna.

Figur 50. Blockader likt bilden till vänster är ofta förekommande på Skeppsbrogatan. 
Bilden till höger skildrar en typisk fasad längs Skeppsbrogatan med höga socklar och 
privata entréer. 

Figur 51. Bilden visar en man som nyttjar den smala grönytan i rekreationssyfte redan 
idag.

Figur 52. Bilden visar skuggningen längs Skeppsbrogatan en sensommardag vid lunchtid.
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Fasadstudie Skeppsbrogatan

24% offentliga entréer

76% privata entréer

Figur 53. Kollaget kartlägger och redovisar andelen offentliga entréer längs Skeppsbrogatan i dagsläget58



4.3.2 Komfort

Uppehålla sig
Längs vattnet vid Skeppsbrogatan och Trekanten finns det gott om platser 
att både sitta och stå på, såväl primära som sekundära i och med att det 
går ett räcke längs hela cykelvägen. Problematiken ligger i att hitta lä eller 
vindskydd på dagar då detta kan behövas. 

Längs Skeppsbrogatans husfasader finns det däremot nästan inga platser 
att uppehålla sig på,med undantag för en busskur. De enda sekundära sitt-
platserna är på  den lilla trappen utanför frimurarordens lokaler. Vid Kul-
turens hus finns en del sittplatser och avsatser som är mycket välbesökta 
under soliga dagar. Vad gäller själva Trekantens parkering finns det inga 
bra platser att upphålla sig på, inte heller längs fasaden till Strand galleria, 
med undantag för Kebabhusets restaurang. 

Längs Bodenvägen saknas såväl primära som sekundära platser att vistas 
eller vila på. Den enda vilomöjlighet som finns är på det smala vassa stål-
räcke som löper längs hela kanten på gång- och cykelvägen. 

Däremot finns det, för den som orkar klättra dit, ganska fina ytor och ste-
nar att sitta på nere i slänten. Här är man  väl skyddad från trafikens bul-
ler och stress, men det saknas sätt att ta sig dit. Det finns inte heller någon 
stig att följa längs stranden för den som väl forcerat sin väg ner genom 
snår och buskar.

Figur 54. Bilden till vänster visar sitt- och upehållsplatser på Skeppsbrogatans sida ner 
mot vattnet och bilden till höger visar motsvarande på Skeppsbrogatans fasadsida.

Figur 55. En av de få, men väl nyttjade sittplatser som finns i anslutning till Trekanten.

Figur 56. Bodenvägen erbjuder i dagsläget inte några möjligheter till vila eller vistelse.

Figur 57. Väl nere vid vattnet ändras förutsättningarna och man kan finna en hel del 
spår av vistelse, trots att det saknas uppenbara möjligheter att ta sig ner dit.
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Gå, cykla och köra bil
Förutsättningarna för gångare och cyklister är bäst på vattensidan av 
Skeppsbrogatan, med en bred och välbelyst cykelväg. Där finns det gott om 
cykelparkeringar och viloplatser. Gångvägen är även handikappanpassad 
med ramper. Fasadsidan är svårare att transportara sig längs eftersom den 
avbryts av infarter och varuintag. 

För bilisterna är det tryggare att köra i västlig riktning längs Skeppsbroga-
tan eftersom man tydligare är skiljd från gående och cyklister, vilket ofta 
också inbjuder till högre hastigheter. Det finns ett oövervakat övergångs-
ställe utanför Lillan som ibland blockeras av fordon som stannat för varu-
leverans, vilket försämrar sikten avsevärt. I övrigt är vägen separerad från 
övrig trafik och har två filer i varje körriktning, vilket underlättar för högre 
hastigheter.

På Trekantens parkeringsområde får man försöka samsas med bilisterna 
om ytorna eftersom det saknas gång -och cykelstråk på fasadsidan av par-
keringen. Som bilist får man vara vaksam på gående och cyklister i och med 

att det blir ganska otydligt vem som har “rätt” till ytorna. Men bilarna här 
inne kör också långsammare och stannar ofta till av hänsyn till de gående.

De som väljer att gå eller cykla längs Bodenvägen hänvisas till den kant-
stensbundna gång- och cykelvägen på ca 5 meter. Trots sin bredd och nå-
gorlunda goda vägkvalitet håller man sig gärna längs den yttre kanten av 
vägen som cyklist och möten med större grupper blir lätt problematiskt. 

Gång- och cykelvägen är helt rak och det tar mellan 5-7 minuter att cykla 
och ca 15 minuter att gå från starten vid Mjölkuddskorsningen till Rondel-
len vid Kulturens hus. . Vad som är positivt är de långa siktlinjerna som 
gör att man ser Centrum hela vägen, även om dessa siktlinjer bryts av 
träden i slänten som skymmer sikten.

Bilisten förfogar över dubbla körfält i båda riktningar och få hinder längs 
vägen in till Centrum. Det finns en signalreglerad korsning med över-
gångsställe, utöver det får man vara beredd på en del våghalsiga gångare 
som genar över vägen. Bilfärden tar mellan 1.20 - 2 minter när trafiken 
flyter väl.

Figur 58. Kollaget visar Skeppsbrogatans uppdelning. Från vänster; gång-, cykel- och 
bilväg.

Figur 59. På Trekanten är det något otydligt vem som har företräde av bilister och gå-
ende. Här råder i viss mån Shared space-principer vad gäller företrädesrätt.

Figur 60. Som cyklist håller man sig förståeligt nog gärna längst in mot räcket.

Figur 61. Skylten utmärker 
hamnpromenadens början, det 
är först här man ges chansen att 
komma undan fordonstrafiken
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Se och synas
Siktlinjerna och insynen från omgivande byggnader och gaturum är bra 
med undantag för området närmast fasaden längs Skeppsbrogatan. Möj-
ligheterna att se andra och synas på området är goda. Vad gäller avstånden 
att urskilja andra människor och aktiviteter är de relativt korta vid Skepps-
brogatan och Trekanten.  Svårare blir det längs Bodenvägen där sträckorna 
blir allt längre och det blir svårt att se vem eller vad man möter på vägen.

Interaktion och rekreation
Buller och biltrafik är ett störningsmoment runt hela området framför allt 
längs Bodenvägen. De enda sittplatser med någorlunda skydd från detta 
är längs den nedsänkta trädäcket runt hamnpromenaden, som tyvärr slu-
tar ganska tvärt där Bodenvägen tar vid. Flanörer tvingas där upp i höjd 
med bilar och buller istället för att kunna fortsätta på ett stråk i vattennivå. 
Bodenvägen har stor potential för rekreation om man kan komma undan 
trafiken.

4.3.3 Upplevelse

Skala
De byggnader som ramar in Trekanten är Kulturens hus, Strand galleria 
och det nybyggda Kv. Hunden. Dessa är ganska stora och höga byggnader, 
med offentliga verksamheter som bidrar till platsens känsla som offentligt 
rum. Byggnaderna är väl kända i staden och Kulturens hus kan anses vara 
något av ett landmärke för staden som utgör entrén till staden. Byggna-
derna längs Skeppsbrogatan är mellan 3 och 6 våningar och en del är över 
15 meter höga. Variationen i byggnadshöjd bryter upp och gör att det inte 
blir alltför överväldigande fasader längs hela gatan. 

Vad gäller skalan på gaturummen är bilisten tydligt prioriterad med 4 filer 
och en gigantisk markparkering på områdets bästa läge. Dessutom gör alla 
infarter och varuintag längs trottoarerna vid byggnaderna att även denna 
yta ofta  nyttjas av fordon.  Gång- och cykelvägen nere vid vattnet är rimlig 
skala för transport men saknar större platser att uppehålla sig på, förutom 
de sitt- och ståplatser som finns längs med vägen.

Figur 63. Bebyggelse i varierande skala och estetik längs Skeppsbrogatan.

Figur 62. Norra hamnpromenadens östra ände. Figur 64. Översiktsbild från Åhléns parkeringshus visar tydligt bilvägarnas dimensioner.
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Omgivning och miljö
Omgivande miljöer är bland de bästa i Luleå om man väl kan koppla bort 
den rusande trafiken. Naturmiljön är väldigt vacker och utgörs av Luleå älv 
med utsikt över Mjölkuddsbrinken, Gültzaudden och vidare ut mot skär-
gården.  Det är ett av Centrumhalvöns absolut bästa lägen utsiktsmässigt.

Sinnesstämningen är som bäst när man väl kommer ner på hamnprome-
nadens trädäck och bort från trafikkaoset ovan. På övriga området råder 
en mindre trygg sinnesstämning, där man inte känner sig speciellt välkom-
men som fotgängare. 

Klimat
Norra hamnområdet är väldigt klimatexponerad och det finns goda möj-
ligheter för att njuta av klimatet med många soltimmar. Framförallt är sol-
vinkeln bra på eftermiddagar och kvällar. Det finns bra möjligheter till lä 
längre upp mot byggnaderna. Direkt vattenkontakt är obefintlig på somma-
ren, det närmsta man kan komma vattnet är via en liten gästbrygga, annars 
finns alla platser att uppehålla sig på uppe på hamnpromenadens trädäck. 
På vintern ändras allt detta då hela fjärden blir tillgänglig via isen och den 
upplogade isbanan runt Centrum.

Figur 65. Kollage över hur Norra hamnpromenaden kan användas och inte användas en 
varm sommardag. Sola går utmärkt, men inte bada.

Figur 66. Vy från Skeppsbrogatan ut mot Norra hamnjärden.

Figur 67. Norra hamnpromenadens västra ände har fjärdens enda gästbrygga.
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Trafiken är det absolut största störningsmomentet för gångare och cyklis-
ter, framför allt längs Bodenvägen. Men klättrar man ner i slänten och rör 
sig längs vattnet öppnar sig en helt annan miljö, med fria siktlinjer över 
hela Centrum utan skymmande träd. Man slipper också nästan allt buller 
från trafiken och kan koppla av på ett helt annat sätt än på nivån ovanför.
Vad gäller den byggda miljön utgörs den främst av vägytor som skär av  
kustlinjen från innerstaden vilket gör den mer svårtillgänglig. Bebyggelsen 
är av varierande klass och sträcker sig från nybyggen som Kulturens Hus 
och blivande Pontus arena, till mindre attraktiva motsvarigheter, Åhléns 
parkeringshus till exempel.

Befintliga ytor att nyttja
Det finns ganska gott om yta mellan fasaderna ner till vattnet som kan 
disponeras annorlunda. Dessutom har hamnen fyllts ut mer och mer ge-
nom historien, detta är en möjlighet även idag. Alternativt anlägga bryg-
gor ut i vattnet.

Fler ögon på gatan
Området ligger i den mest folktäta stadsdelen i Luleå, Centrum. Förut-
sättningarna för mycket ögon på gatan dygnet runt är alltså goda med 
väl genomtänkt  planering och utformning.

Arkitekturstrategi
Kommunen kan utnyttja sitt planmonopol att reglerade områdets ut-
formning och funktion. Till exempel skulle man kunna ha ett avsnitt om 
Norra hamn i den arkitekturstrategi som arbetas fram just nu

Slutna fasader
Skeppsbrogatan har en väldigt sluten fasadlänga, med många privata 
portar och ingångar. Detta måste på något vis ändras, vilket innebär 
att komma överens med de fastighetsägare som finns där.

Väder och vind
Området är väldigt exponerat för klimat, hårt som milt. Det optimala 
är att kunna ta tillvara på de goda bitarna av klimatet men samtidigt 
skydda sig mot det obehag som kommer med hårdare klimat.

Bilen behövs
Bilen tar som bekant mycket av utrymmet i Norra hamnen idag. Men 
att ta bort trafiken helt vore oklokt i och med att den faktiskt bidrar 
till liv och rörelse, det finns inget som säger att det skulle myllra av 
folk om det inte fanns trafik i Norra hamn. Svårigheten är att hitta en 
balans mellan bilister och de gående. 

Funktioner i bottenvåningar
Mer liv på marken ger en ökad säkerhet och trivsammare gator.

Hinder

Möjligheter

Figur 68. En nivå under Bodenvägen, i höjd med vattnet, är trafikbullret som bortblåst 
och sikten ut mot fjärden fri. En mycket fridfull, tyst och trivsam plats jämfört med nivån 
ovanför längs Bodenvägen.
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 Utveckling
-Idéer, tankar och förslag

I följande avsnitt redovisas rapportens resultat i ett program för områdets 
utveckling. I programmet förs ett resonemang runt  olika idéer över lösning-
ar till de initiala frågeställningarna i form av en text kopplat till illustrationer 
och skisser. Detaljerna i skisserna är på en övergripande nivå och deras syfte 
är endast att förmedla idéer, inte utgöra färdiga förslag. Programmet bör tol-
kas som ett inlägg i debatten runt Norra hamns framtid, med idéer för fort-
satt samråd och diskussion och inte som något färdigt utformningsförslag. 

Kapitlet utgår efter samma upplägg som analysdelen och börjar med en 
översiktlig nivå för att sedan gå in på en mer detaljerad nivå. Förslagen som 
presenteras kommer i ordning från Bodenvägens norra ände och slutar med 
Skeppsbrogatans västra del.5
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5.1 Förstärk kopplingarna till övriga staden
- Stråk, funktioner och trafik

En gemensam faktor igenom analysdelens olika avsnitt utgörs av stråk. 
Området genomskärs av stråk för all sorts trafik. Stråk för gång- och cykel-
trafik finns för såväl transport- som rekreation,  men störst utrymme har 
dock stråken för fordons- och kollektivtrafiken. Gång- och cykelstråken är 
idag väl använda trots sina brister vad gäller skydd och komfort, så är även 
stråken för fordonstrafiken, samtidigt som de utgör kraftiga barriärer för 
de oskyddade trafikanterna.

Men inom området finns också andra lager av stråk. Dessa innefattas av 
funktioner som kultur och handel,  men också av olika upplevelser från 
omgivande miljö och natur som frambringar olika sinnestämningar. I och 
med  det Centrumnära läget tillkommer också ett stråk av olika typer av 
parkeringar.

Med tanke på kommunens planer vad gäller framtida förtätningsprojekt 
norrut som”Röda havet”, Mjölkuddsbrinken och Skutviken kommer stråken 
längs Norra hamnfjärden att ha en ännu viktigare roll i Luleå.

De grundläggande frågeställningarna är därmed väldigt kopplade till om-
rådets gestaltning samt funktionerna av ytor och verksamheter längs dessa 
stråk.

5.1.1 Stråk 
- Utveckla de befintliga stråken

Norra hamn - ett område
Lynchanalysen visar att området idag är uppdelat i flera olika mindre om-
råden vars karaktärer skiljer sig något från varandra. Genom att ge stråken 
genom området en tydligare koppling till det, kan Norra hamnområdet få 
en mer sammanhängande och enhetlig karaktär.

Tack vare de topografiska förutsättningarna och de öppna ytor som vattnet 
i fjärden ger, antar Norra hamnområdet en form som påminner om en stor 
amfiteater. Denna amfiteater omringar fjärden och ger en bra insyn över 
området vilket ger förutsättningar för en mer sammanhängande plats rent 
visuellt sett. De långa siktlinjerna  som korsar varandra en liten bit ut i 
fjärden anger platsen för “teaterns” gemensamma scen. Dessa siktlinjer är 
mycket värdefulla och bör bevaras och utnyttjas vid ny bebyggelse längs 
stränderna. 

Figur 70. Siktlinjer i Norra hamnområdet att försöka bevara vid nya projekt.

Figur 69. Det blå strandstråket och det gröna 
rekreations- och transportstråket skärs av från 
det gula kommersiella stråket i staden av det röda 
stråket för fordonstransport.
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Målpunkter längs stråken
För att kunna förstärka dessa stråk ytterligare måste det finnas fler än 
ett syfte att färdas längs dem. Bodenvägen fyller idag som bekant bara en 
huvudsaklig funktion, nämligen att transportera sig längs med. Vad gäl-
ler Skeppsbrogatan och Trekanten är funktionaliteten längs dessa platser 
också begränsad till rekreation och transport, till viss del också handel. Här 
finns mycket att vinna på att kunna kombinera olika funktioner i målpunk-
ter längs stråken för att få en så stor och blandad målgrupp av besökare 
som möjligt, att kunna göra hela området till en plats med något för alla. 

Förtäta aktivitetsradier 
Sträckorna mellan de olika målpunkterna måste krympas för att de upp-
levda avstånden inom området ska kunna minska. Genom att tillskapa nya 
målpunkter längs Bodenvägen, som sittplatser eller öppningar ner till vatt-
net, bryts denna sträcka upp i mindre delar samtidigt som stråket ges yt-
terligare funktioner utöver transport. Dessa mindre målpunkter bör finnas 
på bekväma gångavstånd med maximalt 500 m emellan. Detta skulle kunna 

Figur 71. Målpunkternas aktionsradier lämnar idag ett tomrum längs Bodenvägen.

Figur 72. Nya målpunkter längs stråken ger mer överlappande aktionsradier och bryter upp de 
långa sträckorna samt fogar samman områdets olika delar.

göra stråket intressantare att färdas längs med .

Samma sak gäller för Trekanten och Skeppsbrogatan, detta stråk har enligt 
Space syntaxanalysen mycket goda förutsättningar för kommersiell verk-
samhet. Därför bör bottenvåningarna på byggnaderna längs detta stråk 
nyttjas i sådana ändamål. Kortare avstånd mellan olika målpunkter ger en 
tätare funktionsblandning av de olika verksamheterna inom området.
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5.1.2 Trafiksituationen
- Integrera eller separera?

Luleå kommuns vision och planer för en förtätning från Centrum och norr-
ut, vare sig det handlar om Mjölkuddsbrinken, “Röda havet” eller Skutviken 
kommer att ge Norra hamnområdet, framför allt sträckan längs Bodenvä-
gen en mer central roll i staden. I en sådan framtid bör man ifrågasätta om 
det är lämpligt att fortsätta ha Bodenvägen skärandes igenom området som 
en av stadens största trafikleder. Är detta verkligen ett måste för att staden 
ska fungera? Eller kan det vara så att den till viss del används just på grund 
av sin dragning och dimensionering? Vilken bilist skulle välja något annat 
alternativ så länge det finns en sådan paradgata ända in i Centrumkärnan?

Om Norra hamnområdet ska kunna omvandlas och nyttjas mer som offent-
lig plats i Luleå måste hur som helst problemet med trafiksituationen lösas. 
Analyserna visar att Bodenvägen och Skeppsbrogatan utgör stora barriärer 
som skapar både otrygghet och bristande säkerhet, likväl som de bidrar 
till en okomfortabel miljö att vistas i på grund av bullret. Rent estetiskt är 
trafikleder sällan någonting att vila ögonen på heller. 

Bodenvägen och Skeppsbrogatans trafiksituation är alltså något av ett 
nyckelproblem som måste lösas. Den stora frågan är alltså vilken lösning 
som bäst passar in i kommunens framtidsvision. De lösningsförslag som 
diskuterats aktivt av kommunen på möten och seminarium angående Nor-
ra hamnområdet, är att anlägga en tunnel och leda trafiken under Skepps-
brogatan och delar av Bodenvägen, alternativt  försöka dämpa eller “sila” 
trafiken genom området.

Dessa alternativ leder båda till att trafiken på Skeppsbrogatan minskar,  till 
och med försvinner helt i fallet med tunneln. Oavsett alternativ skapas det 
nya ytor och möjligheter för gående och cyklister. Det väcker frågan om hur 
mycket yta som går att fylla med gående och cyklister, så att det verkligen 
blir  liv och rörelse på platsen.

Alternativen skiljer sig också från varandra drastiskt på en annan punkt, 
nämligen hur lösningen påverkar den framtida trafiken i Luleås stadskärna 
och hur den kan komma att utvecklas med tiden. Det är viktigt att den lös-
ning som väljs inte bara skjuter vidare en problematisk trafikssituation till 
andra gator. Trafiknätet är ett sammankopplat flöde av trafik vilket inne-
bär att de åtgärder man gör på en viss del får effekter på nätet som helhet 
också.

Varför köra igenom Centrum?
Eftersom kommunen har långsiktiga mål för att minska biltrafiken i cen-
trala Luleå och göra satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik måste 
även lösningen för trafiksituationen kunna återspegla dessa. 

De trafikräkningar som presenterades i bakgrundsavsnittet visade att Bo-
denvägen och Skeppsbrogatan har relativt stora trafikmängder, i förhållan-
de till övriga gator nära Centrum. Från 17000 bilar per dygn på Skeppsbro-
gatan och  upp till 25000 bilar per dygn på Bodenvägen, under vissa tider 
på dygnet. Vad som är anmärkningsvärt är den stora andelen genomfarts-
trafik som går via Bodenvägen och Skeppsbrogatan.  Denna genomfartstra-
fik utgörs av ca. 8000 bilar per dygn från eller till Bodenvägen, varav drygt 
5000 av dessa går över Skeppsbrogatan mot Bergnäset och ca. 3000 går åt 
motsatt håll österut. 

Rimligtvis utgörs denna genomfartstrafik mestadels av resenärer kom-
mande  från Mjölkudden och norrut. När man jämför avstånden för olika 
tänkbara målpunkter för dessa genomfartsresenärer kan man se att de 
som ska till Bergnäset, Kallax och de västra delarna av Luleå ofta kör en 
omväg när de kör via  Centrum,  jämfört med den västra sträckningen via 
E4:an. Samma sak gäller för de ca. 3000  genomfartsresenärer som ska till 
målpunkter österut, där är egentligen den mest rimliga vägen Svartöleden, 
som är en stor och bred trafikled med god framkomlighet.
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Det finns alltså inget egentligt syfte med att använda vare sig Bodenvägen 
eller Skeppsbrogatan för genomfart norrifrån till målpunkter i väst eller 
öst, eller vice versa. Det finns både kortare, snabbare och mer framkomliga 
alternativ att välja för de flesta av dessa 8000 bilar per dygn. I och med 
detta finns det heller ingen anledning att vägarnas utformning ska fortsätta 
bjuda in till genomfartstrafik i Luleås stadskärna på det sätt de gör i dags-
läget. Framförallt blir den onödiga genomfartstrafiken än mer oönskad om 
Luleå Centrum ska förtätas norrut med nya Centrumnära bostadsområden. 

Alternativ: -Separering av trafikslag 
- Tunnel 

Alternativet med att gräva ned trafiken i någon form av tunnel längs Skepps-
brogatan har många fördelar, den största är att trafiken försvinner helt på 
Skeppsbrogatan. Man skulle också kunna lägga Trekantens parkering un-
der marken för att behålla de parkeringsplatser som finns på området idag. 

Men det finns även många svårigheter med en sådan lösning. Rent prak-
tiskt kommer projektet bli tekniskt omfattande och uppskattningsvis 
mycket kostsamt att utföra. Än mer problematiskt blir det att förändra el-
ler ta bort tunneln om så önskas i framtiden. En tunnel är ett stort och mer 
eller mindre permanent ingrepp i staden. Även om man förutsätter att alla 
angöringar till anslutande vägar och in- och utfarter längs Skeppsbrogatan 
går att lösa rent tekniskt, så finns det fortfarande en del utropstecken som 
behöver uppmärksammas.

En tunnel från slutet av Bodenvägen till korsningen Skeppsbrogatan och 
Rådstugatan ger fria ytor för fotgängarnas stadsliv ovan på Skeppsbroga-
tan. Men vad får det för effekter på övriga gator, framförallt de direkt innan 
och efter tunneln? 

Att förlägga fordonstrafiken under mark skapar fritt spelrum för fotgäng-
are på ytorna ovan. Det ger också en ännu bättre framkomligheten för for-
donstrafiken längs Skeppsbrogatan än vad dagens situation erbjuder. Rim-
ligtvis leder detta till en ökad mängd genomfartstrafik jämfört med idag, 
vilket skulle öka trycket på gator som Rådstugatan till exempel. Vad gäller 

Figur 73. Kartan visar de olika körtiderna och avstånden från Bergnäsbrons ände till Storhe-
den, förutsatt att man kör enligt gällande hastighetsgräns. Källa: Google maps

Figur 74. Kartan visar de olika körtiderna och avstånden från LTU till Kallaxvägen, förutsatt 
att man kör enligt gällande hastighetsgräns. Källa: Google maps
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Bodenvägen så kommer det inte finnas någon anledning att köra långsam-
mare eller välja alternativa vägar för genomfartstrafikanter om man som 
bilist får en så kallad “fri lejd” förbi Skeppsbrogatan. 

Vad man inte heller bör glömma bort är att i en stad av Luleås stolek, med 
relativt få invånare och ett extremt vinterklimat är bilen en del av stads-
livet många av årets månader. Bara för att biltrafiken försvinner helt från 
Skeppsbrogatan följs det inte per automatik med ett myller av folk och 
blomstrande stadsliv på platsen. Det blir stora ytor att fylla med funktioner 
som bör kunna locka folk även en januaridag med -32 C. En offentlig plats i 
ett sådant här centralt läge i staden bör ha liv och rörelse oavsett klockslag 
och minusgrader, även om detta tidvis utgörs av bilar.

Alternativ: - Integrering av trafikslag 
- Trafikdämpning 

En successiv trafikdämpning med en början vid korsningen innan Pontus-
hallen lugnar trafiken något innan den når stadskärnan. Långsammare has-
tigheter och minskat antal körfält ger en långsammare trafik igenom sta-
den. Detta bör leda till en minskning av genomfartstrafik då det inte längre 
är lika enkelt och bekvämt att köra den vägen. När genomfartstrafikanten 
inser att det finns snabbare vägalternativ för att nå sin målpunkt att ta kom-
mer denne att börja välja dessa istället för att köra igenom stadskärnan.

Vägen är dock den största infarten till Luleå Centrum och måste fortfaran-
de behålla en god framkomlighet för besökare och arbetande, men i ett mer 
stadsmässigt tempo.

Figur 75. Tänkbart scenario över trafiken på gator i anslutning till en eventuell tunnel. Figur 76. Tänkbart scenario över trafiken på gatorna vid en lyckad trafikdämpning av Boden-
vägen och Skeppsbrogatan, med mindre genomfartstrafik och lägre hastigheter.
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Figur 77. Sektion över Bodenvägen idag. Bilden är tagen utanför Pontushallen.

Föreslaget alternativ: Integrering av trafikslag
- Trafikdämpning och tillämpning av “Shared Space”

Gundat på föregående resonemang föreslås trafikdämpande åtgärder längs 
Bodenvägen och Skeppsbrogatan, som alternativ till att anlägga en tunnel. 
Denna lösning gör minst ingrepp i staden, den minskar områdets egenska-
per som genomfartsområde, kostar minst och är mest flexibel inför Luleås 
framtida utveckling. 

Denna lösning kan med enkelhet utföras etappvis där man gradvis krym-
per körfälten längs Bodenvägen i takt med att Luleå växer. Med tanke på de 
nya målpunkterna längs Bodenvägens strandlinje får trafiken ytterligare 
skäl att dämpas. I kartan nedan syns ett aktivitetscentra mitt emot Luleå 
Energi Arena som en ev de nya målpunkterna, dessa beskrivs närmare i 
följande delkapitel. Genom en trafikdämpning har bilisten fortfarande kvar 
sin plats i staden, även om det blir på nya villkor, mer jämställda med de 
oskyddade trafikanterna. Det blir alltså en mer integrerad trafiklösning än 
vad en tunnel skulle erbjuda. 

Bodenvägen - trafikdämpning
Som ett förberendande steg innan man som bilist kommer in i själva stads-
kärnan bör trafiken dämpas före Kulturens hus-rondellen. Detta förslag 
börjar vid Gammelstadvägen. En omfördelning av den idag drygt 20 m 
breda vägyta, med 4 filer, mittrefug och dimensioner för hastigheter på 70 
km/h, är därför ett nödvändigt steg för att ge en trafikdämpande effekt.
På den befintliga vägytan föreslås därför en omdisponering av bredder på 
körbanor och mittrefug, som frigör tillräckligt med yta för en gatuparke-
ring längs med cykelbanan. Detta förslag innebär också en sänkning av has-
tighetsgränsen till 50 km/h, vilket är en mer rimlig hastighet så pass nära 
stadskärnan. 

Den tillkomna gatuparkeringen har potential för ett 50-tal bilar i ett cen-
tralt läge. Med de föreslagna nya målpunkterna längs Bodenvägen finns att-
raktiva platser att besöka i direkt anslutning till gatuparkeringarna. Dess-
utom ligger Luleå Energi Arena och Kulturens hus på andra sidan av vägen. 
Ett övergångsställe skapas därför också i form av en liten ö mitt i mellan 
målpunkterna Luleå Energi Arena och aktivitetscentrat. Placeringen av 
övergångsstället ger därmed den genaste vägen mellan målpunkterna, det-
ta är viktigt eftersom folk tenderar att korsa vägar på genaste sätt, oavsett 
om det finns ett övergångsställe eller ej.Vidare ger också gatuparkeringen 
ett ytterligare lager av skydd för de gående och cyklandes längs cykelba-
nan, som idag är väldigt exponerade för fordon i höga hastigheter. Detta 
scenario ger alltså ytterligare skydd för gående och cyklister, centrumnära 
parkeringsplatser, god framkomlighet och en mildare bullernivå i och med 
den sänkta hastigheten.

Figur 78. Övergångsstället placeras mitt mellan den nya målpunkten ”aktivitetscentrat” och 
nuvarande målpunkten Luleå Energi Arena för genast möjliga passage.
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Figur 79. Sektionsförslag 1

Figur 80. Sektionsförslag 2

Sektionsförslag 1 - Större trafikdämpning
Alternativ förändring med en körbana åt varje håll i mitten av vägen. På sidorna an-
läggs en bred gatuparkering på två filer som avskiljs från körbanan med trädrader. 
Här parkerar man i den yttersta filen och tar sig in och ut från parkeringen i den an-
dra filen. Viktigt är att man utformar parkeringen på så sätt att det inte blir en genare 
väg att köra när det är mycket trafik på den riktiga vägen. Detta alternativ illustreras i 
översiktskartan till vänster.

Sektionsförslag 2 - Mindre trafikdämpning
Alternativ förändring med fortsatt två filer i varje körriktning, vilket  ger en bättre 
framkomlighet även om bredden på filerna har krympts  jämfört med i dag. Alterna-
tivt skulle man kunna ha en av filerna som bussfil för en snabbare och mer prioriterad 
kollektivtrafik. Vägparkeringarna blir inte lika rymliga i detta alternativ utan ligger 
endast i de yttersta filerna i direkt angöring till vägen, även om de också skiljs från 
denna med trädrader

Körande bil - körbana

Parkerad bil - Parkeringsfil

Körande bil som letar 
parkering - Parkeringsfil

In- och utfarter till parkeringsfil



Skeppsbrogatan & Trekanten - Shared space
Shared space-koncepet som finns beskrivet i litteraturdelen innebär alltså 
i stora drag att bilister och oskyddade trafikanter samsas på en och sam-
ma yta, i ett gemensamt stadsrum. Sedan finns det olika tillvägagångssätt 
vad gäller reglering och utformning av platsen för att detta ska uppnås, det 
finns ingen given mall som går att applicera framgångsrikt på alla platser. 

Skvallertorget i Norrköping utgör dock ett likvärdigt referensexempel. Tor-
get hade innan det byggdes om år 2000 en trafikmängd på ca 21000 fordon 
per dygn och 5-6 olyckor varje år. I och med att delar av stadens universitet 
skulle etablera sig i närområdet och som ett krafttag för att öka platsens 
attraktionskraft samt skapa förutsättningar för möten och vistelse,  beslu-
tade kommunen sig för att skapa en torgyta enligt Shared space-konceptet.

Figur 81. Kollage över Skvallertorget i 
Norrköping. Källa: SKL, 2008

För att skapa en hastighetsdämpande effekt höjdes torgytan upp med ca 10 
cm över 1,25 m långa ramper, vilket ger ett lutningsförhållande på ca 1:14. 
Över denna upphöjda yta lades en enhetlig beläggning där gående och bi-
lister förväntas förhandla om företräde efter situation, snarare än efter 
förutbestämda regleringar. Trots stor skepsis från lokalmedia, som främst 
målade upp negativa olycksscenarion, har Skvallertorget successivt bilvit 
mer erkänt som ett framgångsprojekt och vann  även Vägverkets  “Vackra 
vägars pris” år 2004.

Uppföljning och utvärdering av projektet har visat på en minskning i antal 
olyckor från 5-6 per år , varav minst en allvarlig, till mindre än en olycka 
per år, varav ingen allvarlig. Trafikmängden har även denna minskat från 
ca 21000 fordon per dygn till ca 14000 fordon per dygn. Detta innebär att 
många trafikanter har valt andra alternativa vägar för att nå sin målpunkt, 
troligtvis är detta trafikanter som tidigare nyttjat området för genomfarts-
trafik i första hand (SKL, 2008).

Utformning och reglering
Det finns alltså ingen given mall att följa vid uppförande av ett Share space-
område, utan det är upp till varje kommun att bestämma själv hur och på 
vilket sätt ytan ska utformas och regleras. Men för att säkerhetskriterierna 
enligt krockvåldskurvan ska kunna uppfyllas för gångare och bilister bör 
hastigheten vara under 30 km/h. Det lämnar alternativen gågata, gång-
fartsgata, gångfartsområde eller hastighetsbegränsning max 30 km/h att 
använda för reglering av Skeppsbrogatan.

Med tanke på det trafikflöde som finns i Norra hamnområdet är det rim-
ligaste alternativet troligen att hastighetsbegränsa området till max 30 
km/h, vilket är samma reglering som infördes på Skvallertorget i Norrkö-
ping vid ombyggnaden. Detta innebär alltså en sänkning från de 40 km/h 
som råder dag, men med den väsentliga skillnaden att det inte finns några 
tydliga filer eller nivåskillnader som ger bilisten, eller fotgängaren, något 
helt eget område. Man kan även kombinera hastighetsbegränsningen med 
ytterligare varningsmärken för att ytterligare påtala bilistens uppmärk-
samhet, som “varning för gående” till exempel.

73



Figur 82. Kollage över Fiskaretorget i Västervik. Källa: SKL, 2008

I och med att området mellan Rådstugatan och rondellen är något längre än 
Skvallertorget kan det vara lämpligt att leda trafiken genom området med 
pollare, blomkrukor eller motsvarande anordningar. Liknande metoder har 
tillämpats på till exempel Fiskaretorget i Västervik, som också är ett mer 
avlångt Shared space-område och dessutom beläget i anslutning till vatten. 
Detta område är reglerat som gångfartsområde vilket medför att parkering 
inte är tillåten. 

Figur 84. Sektion över Skeppsbrogatan i dagsläget.

Figur 85. Sektion över Skeppsbrogatan som Shared Space-område.

Figur 83. Översiktsillustration över Skeppsbrogatan som Shared space-område.
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Ett alternativ för Norra hamnområdet skulle kunna vara att tillåta parke-
ring mellan blomkrukorna eller pollarna, som i figur 83 och 86 till exempel. 
I och med att Trekantens parkering får en annan funktion än parkerings-
plats kommer det finnas en efterfrågan att dessa tillskapas någon annan 
stans i ett centralt läge. Att tillåta vägparkering mellan de ledande anord-
ningarna på området skapar dels parkeringsplatser, men också ett skydd 
mellan den anvisade körbanan och de gåendes övriga ytor.

Det skulle vara möjligt att tillskapa upp till 40 st ytterligare vägparkeringar 
på Skeppsbrogatan, mellan rondellen och fram till Rådstugatan. Detta är 
ett ungefärligt maxantal som gäller ifall man tillåter parkering på varje till-
gänglig yta, på båda sidor. Antalet tillåtna parkeringar kan utvärderas och 
med enkelhet regleras i efterhand vid behov. På helger då det förväntas 
röra sig mer fotgängare i staden kan man eventuellt nöja sig med parkering 
på ena sidan av körfältet för att hålla trafiken mer flytande. 

Figur 87. Alternativ dragning av körbana lämnar ytan närmast vattnet fri men skapar en något 
oklar korsning utanför Kulturens hus.

Anpassningsmöjligheter 
Ett ytterligare argument för Shared space är just flexibiliteten i utform-
ningen. I och med att det inte finns någon direkt skillnad i beläggning eller 
plan, mellan körfält och övrig yta, kan körfältet enkelt dras om eller föränd-
ras vid behov.  Beroende på vilka ytor man behöver vid olika tillfällen kan 
blomkrukorna och därmed också bilarnas körfält flyttas på ett par timmar. 
Låt säga att det ska vara ett större evenemang, Luleåkalaset till exempel, 
på ytorna Trekanten och Skeppsbrogatan, då skulle man enkelt kunna an-
passa körfältets dragning och bredd efter detta, samma sak gäller som sagt 
också för gatuparkeringarna längs sträckan. 

Luleås stadsliv varierar mycket från sommar till vinter, därför blir även 
stadsrummens anpassningsförmåga en väldigt viktig fråga. På sommar-
halvåret då det är varmt och ljust faller det sig naturligt att fler går och 
cyklar till jobbet, det är också fler som rör sig ute på stadens gator och torg. 
Bilens roll blir mindre viktig helt enkelt. Solljusa sommarkvällar lockar fler 
att vistas och röra sig i Norra hamnområdet.

På vintern däremot är bilen ofta ett nödvändigt transportmedel för att kun-
na ta sig till arbetet och då ökar även behovet av centrumnära parkeringar. 
Med en lösning som denna kan körfält och vägparkering anpassas till års-
tiderna. Det kan till och med vara så att under de kallaste månaderna kan 

Figur 86. Gatuparkeringar likt de som föreslås finns redan längs Storgatans Shared 
space-del i Luleå.
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stora delar av Trekanten användas som parkeringsyta igen, just för att det 
är den mest rimliga funktionen för årstiden. 

Från december till slutet av februari när klimatet är som hårdast är också 
bilen ett av de viktigaste medlen för att folk ska ta sig in till Centrum. Att 
då kunna ta denna yta i anspråk för bilisten igen kan vara mycket värt för 
centrumhandeln och stadslivet under denna period. Området behåller sin 
funktion som Shared space-område, men med en öppning in till Trekanten.

Men när väl våren och sommarhalvåret smyger sig fram i mars och april 
ökar utevistelsen i Luleå och därmed ökar också trycket på offentliga plat-
ser och utevistelse. Här kan man genom att utvärdera föregående år skapa 
sig erfarenhet att kunna bedöma när det är dags att ta stänga av Trekanten 
för parkering och låta den förvandlas till offentlig plats igen.  Klimat och 
årstider förändras med tiden och med en flexibel funktionsskiftande plats 
likt denna kan man enkelt anpassa sig från år till år. 

Genom denna utformning kan Trekanten och Skeppsbrogatan alltid anta 
den funktion som årstiden kräver och invånarna efterfrågar. Det är en lös-
ning som utnyttjar de befintliga ytorna effektivt men ger också en ny plats 
med liv och rörelse. Även om det kanske är fler bilar på vintern och mer 
gåendes på sommaren blir det fortfarande ett kontinuerligt användande av 
platsen.

5.2 Funktioner 
- Multifunktionalitet längs stråken

Om området ska kunna fungera som en offentlig plats är det viktigt att det 
finns gott om målpunkter längs med stråken, så att dessa används konti-
nuerligt och i olika syften. De här målpunkterna och dess funktioner ska 
kunna vara flexibla och variationsrika så att de går att nyttja sommar som 
vinter och locka folk på olika tider under dygnet. 

Avstånden mellan målpunkterna inom området måste placeras strategiskt  
så att de på bästa sätt kan bryta upp de långa avstånden. Längs Bodenvägen 
finns en väldigt lång strandlinje som kan utnyttjas för att förbättra kontak-
ten med vattnet. 

Figur 88. Trekanten som parkering igen på vintern. Figur 89. Nya målpunkter bryter upp de långa sträckorna och ger ett intresantare stråk.
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Figur 90. Vy mot stan från Bodenvägen. Den första bilden visar utsiktsplatsen, mittenbilden visar utsikten i dagsläget och den högra bilden visar hur det skulle kunna se ut enligt förslaget. 
Utan träd så har man en bra utsikt över staden och den fortsatta hamnpromenaden med allt som hör den till. Småbåtshamn, aktivitetscentra och urban strand närmast Centrum.

Figur 91. Inspiration vattenkontakt - Västra hamnen, Malmö.

Figur 92. Inspiration vattenkontakt - Köpenhamn Centrum.

Strandlinje med vattenkontakt
Den nedsänkta promenadbryggan som kallas för Norra hamnpromenaden har varit väldigt 
uppskattad sedan den färdiställdes 2009. Promenaden löper  längs med Norrbottensteatern 
och nedanför Skeppsbrogatan där den sedan slutar ganska tvärt där Bodenvägen tar vid. 
Längs promenaden finns sittplatser i form av en mur, bänkar och trappor, men ingenstans 
kan man fysiskt nå vattnet under sommarhalvåret. På vintern fryser isen ihop med hamnpro-
menaden som då utgör entrén till den populära isbanan runt Centrum. 

En fortsättning och utveckling av denna populära hamnpromenad skulle kunna ge området 
precis den funktionsvariation som behövs. Låt det nedsänkta trädäcket fortsätta längs med 
Bodenvägen i ett  nytt rekreationsstråk för gående och cyklister som tillägg till transportstrå-
ken ovan. En förlängning av hamnpromenaden utgör en avlång målpunkt i sig själv samti-
digt som den länkar samman de övriga målpunkterna inom området. För att kunna skapa en 
närmre kontakt med vattnet kan man utveckla promenaden i ytterligare nivåer ut i fjärden 
med bryggor för aktivitet och vistelse i höjd med vattenytan. 

Tillgängliggör fjärden även på sommaren!

Gul - Shopping Grön - Rekreation Blå - Njutning
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Aktivitetscentra, kallbadhus och småbåtshamn

Den förlängda hamnpromenadens sträckning längs Bodenvägen blir unge-
fär 1 km. Någonstans i mitten på sträckan skulle tydlig målpunkt kunna  ge 
önskad effekt och bryta upp sträckan och  knyta samman de båda ändarna. 

Ett aktivitetscentra med kallbadhus och småbåtshamn ute i fjärden skulle 
kunna utgöra en sådan relativt stor målpunkt. Idag finns ett behov och en 
önskan om fler platser för småbåtar i närheten av Centrum, samtidigt som 
Luleåbor är ett aktivt folk som uppskattar natur- och friluftsaktiviteter. Ak-
tivitetscentrat beskrivet norrifrån börjar med båtbryggor i höjd med Gam-
melstadsvägen, för att sedan svänga ut promenaden i fjärden där själva 
centrat anläggs mittemot Pontushallen. 

Här kan det finnas uthyrning av olika typer av utrustning för aktivitet. På 
sommaren skulle man kunna hyra kajaker, trampbåtar, vindsurfingbrädor 
med mera och på vintern skidor, skridskor, snösegling och pimpelutrust-
ning eller liknande. 

Centrat skulle också kunna fungera som värmestuga med omklädningsrum 
med bastu till exempel. Förr i tiden fanns det också ett kallbadhus i Norra 
hamn, detta skulle man kunna återskapa här också i någon utsträckning. 
Det ska naturligtvis även finnas möjligheter för att bada isvak på vintern.

På den nordliga sidan av aktivitetscentrat finns utrymme för en gästhamn 
för småbåtar. Denna hamn kan på vintern ta emot skoterbesökare, vilket 
lämpar sig bra eftersom dessa inte får vistas på ytor innanför den upplo-
gade isbanan.  Här kan skotrarna och småbåtarna fylla på med bränsle och 
vandra in till Luleå Centrum längs hamnpromenadens förlängning. 

I och med att Luleå har en historia av att växa ut i fjärden kan man i fortsätt-
ningen också bygga vidare på dessa bryggor. I framtiden kanske det till och 
med kan växa fram ett kommersiellt stråk från Skeppsbrogatan och vidare 
ut på bryggorna längs stranden, med restauranger och småhandel. Efter-
frågan och fantasin sätter de gränser som det öppna vattnet lämnar fria.

Figur 94.Vy mot aktivitetscentrat med båtbryggor i förgrundenFigur 93. Inspiration - Kastrups havsbad, Köpenhamn. Källa: White.se
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Urban Strand
Nedanför Trekantens parkering finns idag en trappa ner till hamnpromenaden. Här sitter det ofta mycket folk 
vid fina dagar och njuter av utsikten. En bit bort slutar som bekant hamnpromenaden och Bodenvägen tar 
vid. I den svängen skulle man kunna sänka promenaden till vattennivå för att ge en plats för vattenkontakt 
för de som kommer från Centrumhållet. 

Denna nivåsänkning kan samtidigt utgöra en typ av “urban strand “ där trädäcket sluttar ner till vattnet i en 
mer svängd och vågig form. Formen ger en variation av intressanta sittplatser samtidigt som den bjuder in 
till lek och aktivitet i anslutning till vattnet. På sommaren kan man såklart hoppa i vattnet och bada och på 
vintern blir sluttningen en mjuk övergång ner till isen. Detta ger en mer  naturlig koppling till isen jämfört 
med de långa metalltrappor som läggs ut varje vinter för att man ska kunna ta sig ner. Det är dock viktigt att 
tillse att göra platsen tillgänglig för alla, med alternativa trappor ned och en del vågräta sektioner att gå på.

Figur 95, 96 & 98. Inspiration Maritime Youth House, Köpenhamn Källa: Big.dk Figur 97. Inspiration Urban strand -Namal, Tel aviv
Källa: Mkarchitects.com

Figur 98.

Figur 96.

Figur 99. Vy norrut från trappen nedanför Trekanten. Hamnpromenaden leds ner till vattennivå vid den urbana stranden och fortsätter bort till Aktivitetscentrat som finns markerat som 
ett upplyst hus ute på bryggorna. 79



Flexibla ytor

Trekanten - Park, torg, paviljong, handel och/eller... parkering
Trekanten kommer att bli en relativt stor yta i och med att det nuvarande 
trafikrummet minskas och parkeringen görs om. Därför finns det stora 
möjligheter att välja mellan små och stora förändringar av platsens utform-
ning, man kan diskutera allt från större nya byggnader till fria ytor med 
odlingslotter till exempel. Diskussionen  bör ske  i samråd med Luleåborna 
i och med platsens centrala läge och betydelse för staden.  

Men eftersträvansvärt, med tanke på Shared space-områdets flexibla tra-
fikdragning, är att man med så stor enkelhet som möjligt ska kunna för-
ändra platsen efter behov. Det ger också platsen som sådan en väldig flexi-
bilitet vad gäller funktion och användning. I och med att man kan flytta om 
körbanan på Trekanten kan man nyttja olika ytor vid olika tillfällen. För att 
bibehålla denna flexibilitet bör ytorna hållas så jämna som möjligt och de 
installationer som man vill ha bör också vara flyttbara i möjligaste mån. De 
trappavsatser eller kanter som finns på platsen bör också noga planeras så 
att dessa inte hindrar vissa möjligheter för dragning av körbanan. 

I analysavsnittet redovisas fasadlivet längs Trekanten och Skeppsbrogatan 
som problem på platsen. Norrläge ger skuggiga fasader, infarter och va-
ruintag varvas med privata entréer vilket ger ett något avvisande intryck. 
Oavsett vad som görs av platsen kommer den skuggiga norrfasaden ha 
svårt att locka folk till uteserveringar. Därför kan det finnas en yta på plat-
sen, utanför skugg-zonen, som sommarens fikagäster från Kulturens hus, 
Kv. Hunden och Strand kan utnyttja gemensamt, lite som en “food court” i 
en amerikansk shoppinggalleria, eller Kungshallen i Stockholm. Alternativt 
kan man också dölja och förskjuta fasaden genom att placera en ny bygg-
nad på Trekanten.

Viktigt är också tillgången till sittplatser längs kanterna på området, här 
kan man utnyttja de naturliga höjdkillander som finns till att göra trapp-
avsatser eller liknande där man kan sitta och titta in på Trekantens mer 
centrala ytor. Men man bör då lämna öppningar i dessa trappavsatser för 
alternativa vägdragningar för att inte tappa flexibiliteten i förslaget.

Figur 100. Översiktsillustration med föreslagen paviljon där alla tänkbara sittplatser är mar-
kerade i grönt och där ytan för den gemensamma serveringen är utmärkt som en upplyst ruta.

Figur 101. En tänkbar placering av den gemensamma uteserveringen, utanför skuggområdet 
på den högst belägna platsen med god översikt över Trekanten och resten av området. Sittplat-
ser längs kanterna på ytan utgörs av trappavsatser, bänkar och en låg mur som skärmar av mot 
rondellen
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Alternativ: Mer storskalig förändring
-Paviljong

En variant på en mer omfattande förändring av platsen skulle kunna utgö-
ras av någon typ av byggnad på platsen. I detta förslag placeras en paviljong 
snett framför Strand galleria. Byggnaden skulle då skymma Strands fasad 
något och skapa en ny framsida för platsen fri från skugga. En byggnad här 
skulle också rama in en tydligare och mer behändig yta mellan de övriga 
byggnaderna att använda som torg eller park. Ytan mellan paviljongen och 
Strand galleria blir då till en liten ny gata där man kan fortsätta ha varuin-
tag och liknande, man skulle också kunna angöra Trekanten med bil via den 
gatan, ifall den nu skulle behövas som parkeringsyta.

Figur 103. En ny byggnadsform skapar ett intressant hörn vid Nygatan och ramar in en tydlig 
yta mellan Kulturens hus, Strand galleria och Kv. Hunden.

Figur 102. Trekanten med paviljong på sommaren
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Figur 104. Trekanten med paviljong sett från Åhléns parkeringshus på sommaren.



Figur 106. En överbryggning som kopplas ihop med Strand galleria på andra våningen ger en 
ny intressant fasad ut mot vattnet, samtidigt som infarten till parkeringshuset kan forsätta gå 
där den går idag.

Figur 107. Trekantens parkeringsplats förläggs under markytan och angörs på liknande 
sätt som idag  via en infart framför Strand galleria.

För att väcka upp fasadlivet för Strand galleria kan en överbryggning från 
andra våningen angöra paviljongens tak. Man kommer då upp ovanför den 
lilla gatan mellan byggnaderna där nya entréer skulle kan öppnas, vilket 
kan ge ett intressant fasadliv på andra våningen. Det blir också en spän-
nande och rolig väg att ta för att komma ner på Trekanten. Det är även tänkt 
att man ska kunna använda taket på paviljongen att klättra eller sitta på. På 
vintern täcker snön över den och det blir en stor snökulle som kan utfor-
mas olika varje år likt snödjuren i stadsparken. 

Ytterligare alternativ vore att sänka ner och bygga över den nuvarande par-
keringen så att den hamnar under själva torgytan. Då fungerar fortfarande 
den nya gatan framför Strand som angöring till parkeringshuset, precis som 
den gör idag. Detta alternativ gör att man kan bibehålla fler parkeringsplat-
ser i Centrum vilket alltid är behövligt.  Men det gör samtidigt Trekanten 
till en fortsatt stor målpunkt för bilisten vilket kan leda till fortsatt stora  
trafikmängder på anslutande gator och därmed påverka och försvåra de 
önskade effekterna av Shared space-området

En byggnad på Trekanten gör också att platsen tappar något i flexibilitet 
då det blir en mindre yta som kan omvandlas och nyttjas vid evenemang i 
staden.
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Figur 105. Trekanten med paviljong på vintern



Alternativ: Mer småskalig förändring
-Gräsytor, grillplatser odlingslotter

Om ny bebyggelse, överdäckning och parkeringshus under mark ligger i 
ena änden av skalan så ligger detta alternativ i den andra. Ytorna lämnas 
mer fritt, utan ny bebyggelse som ramar in, men med en större flexibilitet 
att förändras och anta olika funktioner. Man får en stor öppen samman-
hängande yta att nyttja till en ny park, ett torg eller både och. I detta förslag 
så utgörs platsen av en stor gräsyta med två ordentliga grillplatser i norra 
änden och en samling odlingslotter samlade i en Trekantig form i den södra 
änden. Däremellan finns en fri yta att använda som torg, lek- eller mark-
nadsplats om man så vill.

Huvudsaken är att ytan ska vara inbjudande med gott om sittplatser längs 
med kanterna och kunna innehålla något som intresserar och stimulerar 
aktivitet.

Figur 110. En större sammanhängande yta direkt framför tre välbesökta byggnader i Luleå, 
Strand galleria, Kulturens hus och Kv. Hunden. För att ytan inte ska upplevas för stor måste 
den innehålla olika funktioner som lockar människor i olika syften. I Illustrationen finns 
odlingslotter, grillplatser och en mängd olika sittplatser.

Figur 111. Sittplatser längs kanterna på ytan gör att man 
kan sitta och titta på det som händer i dess centrum.

Figur 109. Grillplatser som dessa kan ge en samlande effekt och kan nyttjas både 
sommar och vinter. 

Figur 108. Illustrationsöversikt över de friare 
ytorna
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Skeppsbrogatan- ett stråk för alla
Dagens gatudimensioner på 17 meter gör det svårt att kunna uppleva 
Skeppsbrogatan på något annat sätt än som ett trafikrum. En fortsätt-
ning av Shared Space-området ger stora ytor för gående och cyklister 
och bildar en helt annan typ av gaturum. 

Det stråk som går närmast husfasaderna kommer ges mycket bättre 
förutsättnignar för handels- och restaurangverksamheter. Trafiken är 
nu ytterligare några meter bort samtidigt som den är begränsad till ett 
körfält i varje riktning. Skeppsbrogatans barriäregenskaper minskar 
avsevärt med förslaget och kopplingen ner till hamnpromenaden och, 
restaurangbåtarna blir tydligare samtidigt som stråkets tillgänglighet 
till vattenkontakt har förstärks.

Med dessa utrymmen mot fasadsidorna finns det även utrymme för cy-
klister som färdas i öst-västlig sträckning. Dessa måste idag köra över 
ett antal övergångsställen vid rondellen för att kunna ta sig fram på an-
dra sidan Skeppsbrogatan. I och med förslaget kan de istället köra en 
mer rak sträckning  i öst-västlig riktning.

Figur 112. Illustration där den streckade blå linjen visar cyklisternas nya rakare sträckning öst till 
väst. Den gula linjen visar hur man som cyklist måste färdas idag.
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Figur 113. En samlande verksamhet i gatuhörnen kan bjuda in folk från flera gator bort.

Förutsättningar för förnyelse
En ny trafiksituation och utformning av gaturummet ger förutsättningar 
för nya typer av funktioner i byggnaderna längs Skeppsbrogatan. Om gatu-
rummet nu kan ge den rymlighet och trygghet som fotgängare kräver, blir 
det också attraktivare för  butiker, restauranger  och andra typer av verk-
samheter att öppna nytt längs gatan. Huvudsaken är att gatan nu fyller de 
kriterier som behövs för att kunna bli en mer levande och integrerad del i 
staden, precis som Space syntax-analysen visar att den skulle kunna vara. 

En viktig punkt i att integrera gatan är att nyttja gatuhörnen bättre. Dessa 
är ofta synliga från två håll och kopplar ihop gator med varandra. Kan man 
aktivera gatuhörnen längs Skeppsbrogatan ger man också förutsättningar 
för stadsliv på smågatorna mellan Skeppsbrogatan och Storgatan.

Figuren till höger utgör ett exempel på ny verksamhet där Åhléns parke-
ringshus istället blivit ett stort växthus med odlingslotter inomhus och 
utomhus på taket. Gatuhörnet mellan Skeppsbrogatan och Nygatan ges en 
helt annan aktiv karaktär än idag.
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5.3 Utveckling av gaturummens innehåll

Trygghet och säkerhet
På gaturumsnivå handlar det om att fylla de kriterier, som  redovisades i 
litteraturstudien, som sammanfattar hur en fungerande offentlig plats bör 
strukturereras och utformas för att den ska användas. Skydd i form av sä-
kerhet och trygghet är det första som måste tillgodoses innan man går vi-
dare med komfort och njutning. 

I analysens avsnitt om gaturum belystes problemen med slutna fasader 
med höga socklar och privata entréer längs Skeppsbrogatan. Med detta föl-
jer också problemet med få besökare längs gatan och därmed också få ögon 
på gatan, vilket gör den mer otrygg. Fler ögon på gatan är alltså att efter-
sträva, det gäller också att platsen används kontinuerligt för att dessa ögon 
ska ge önskad trygghetseffekt. 

God belysning av området kommer att vara mycket viktigt, framför allt med 
tanke på den långa och mörka vintern i Luleå. Framför allt viktig är be-
lysningen på de nedsänkta promenaderna och bryggorna för att de skall 
kunna kännas trygga. Om dessa nedsänkta sträckor inte är välbelysta och 
trygga kan de få en ordentlig motsatt effekt i och med att de blir både mörk 
och något undangömd.

Verksamheter i bottenplan 
Tack vare de ytor som tillkommit finns det nu mer utrymme för kommer-
siella och mer offentliga verksamheter längs Skeppsbrogatans byggnads-
kvarter.  Gatuflanörerna har vunnit mark från  bilisternas tidigare körfält, 
vilket ger gott om utrymmer för nya uteserveringar eller bänkar att sitta 
på. Precis som Space syntaxanalysen visar är Skeppsbrogatan väl integre-
rad med övriga gator i Centrum och har därmed goda förutsättningar för 
kommersiella verksamheter. Verksamheter i bottenvåningar är någonting 
man skulle kunna regelera vid upprättandet av en ny detaljplan över områ-
det. När väl Skeppsbrogatan görs om kommer platsen bli än mer attraktiv 
för restauranger och handel, läget är ett av de vackrare i Luleå Centrum. 

En kommersiell gata kräver verksamheter i bottenvåningarna, någonting 
som Skeppsbrogatan och Trekanten nästan helst saknar i dagsläget. 

Figur 115. Med en ordentlig breddning av utrymmet mellan fasaderna och bilarnas körbana 
finns det gott om utrymme för nya kommersiella verksamheter att etablera sig. Detta skulle 
generera mer folk och därmed också mer ögon på gatan.

Figur 114. Belysningen längs Shared Space-området kan utgöras av flyttbara lyktstolpar med 
plantering och sittplatser runt om.
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Lägre hastigheter 
I och med den speciella utformningen av Shared space-området och den 
sänkta hastighetsgränsen på  max 30 km/h görs en säkerhetsvinst enligt 
krockvåldskurvan. Det skapar även en ökad trygghetskänsla eftersom lägre 
hastigheter också medför en längre vistelse, vilket ger fler ögon på gatan i  
hastigheter där man dessutom bättre kan uppfatta sin omgivning. 

En sänkning av hastigheten längs Skeppsbrogatan från 40 till 30 km/h ger 
en 15 sekunder längre vistelse för de fordon som kör där. En sänkning av 
hastigheten längs Bodenvägen, från OK-korsningen till rondellen, från 70 
till 50 km/h ger en försumbart långsammare färdväg för bilisten.

Inte heller påverkade variationer i fotgängarflödet beteendet hos bilister-
na, väjningsbeteendet var i stort sätt oförändrat från dag till kväll. Hastig-
heterna var däremot något högre under natten, men överskred inte heller 
då 30 km/h.  Trots att det på platsen är skyltat med max 30 km/h är med-
elhastigheterna över Skvallertorget lägre än så, mellan 16-20 km/h. Detta 
innebär alltså att fotgängarflöde och hastighet hänger ihop med varandra 
(SKL, 2008).

Längs Bodenvägen kommer gatuparkeringarna och trädplanteringar till-
sammans med  den sänkta hastighetsgränsen att ge en ordentlig ökning av  
trygghet och säkerhet. Gång- och cykelbanan skiljs av från körfältet med 
gatuparkeringarna på en bilbredds avstånd, än mer skyddad blir den ned-
sänkta hamnpromenaden som kommer ännu ett steg från trafikflödet.

Vegetation - ett vackert klimatskydd 
För att skydda platsen från de kyliga vindar som kommer från vattnet är ett 
första skydd nivåskillnaden upp till gatuplan. Vegetation som de träd och 
buskar som nu finns i slänten skyddar ytterligare och bryter upp vindar 
från vattnet. 

För att undvika att de högre gående vindarna ska pressas ner längs hus-
fasaderna är det lämpligt att försöka hålla nere byggnadshöjderna under 
15 meter. Dessutom kan skärmar på fasaden skydda från vindar som ändå 
pressas ner längs byggnaderna.

Shared space-principen som går ut på att bilister och gåendes samsas om 
ytorna kan verka osäkert och riskfyllt. Återigen kan vi titta på Skvallertor-
get i Norrköping som referensprojekt. Där har både antalet olyckor minskat 
drastiskt från 5-6 till mindre än en olycka per år, samtidigt som trafikmäng-
den har minskat från ca 21000 fordon per dygn till ca 14000 fordon per 
dygn. Ytterligare studier från utvärderingen av Skvallertorget visar att hela 
90 procent av fordonsförarna stannar eller anpassar riktning och hastighet 
vid möte av gående, samtidigt som bara 30 procent av de gående anpassar 
sig till fordonsförarna.

Figur 116. För den som följer hastighetsgränserna ta det ca 15 sekunder längre att köra den 
markerade sträckan med det trafikdämpande förslaget

Figur 117. Olika metoder att nyttja för att skydda sig mot vinden.

50 km/h

30 km/h

70 km/h

40 km/h
60 sekunder 75 sekunder
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Komfort
- Vistelse, rörelse, interaktion och rekreation

Sittplatser - primära som sekundära
I litteraturavsnittet beskrivs sittplatser av både Whyte (2001) och Gehl 
(1987) som absolut nödvändiga inslag i en fungerade offentlig miljö. Det 
måste finnas  såväl primära som sekundära sittplatser som trappavsatser, 
murar eller liknande. Sittplatser måste också finnas kontinuerligt längs en 
sträcka, enligt Gehl (1987) minst var 100:e meter, detta saknas helt längs 
Bodenvägen idag till exempel. Trekanten och Skeppsbrogatans fasadsida är 
också i det närmsta helt utan sittplatser. 

Längs Bodenvägen tillkommer det gott om sittplatser i och med den för-
längda hamnpromenaden. Men även uppe i vägnivå måste det finnas fler 
platser att ta pauser på för de som väljer att gå och cykla där. Många öpp-
ningar ner till hamnpromenaden skapar ett kontinuerligt intervall av se-
kundära sittplatser på dessa trappsteg. För att täcka behovet ytterligare fö-
reslås en fortsättning på det räcke som idag löper ovan hamnpromenaden 
längs Skeppsbrogatan fram till hamnpromenadens slut. 

Figur 118. På längre sträckor bör det finnas sittplatser 
med ungefär 100 meters mellanrum. Det bör alltså fin-
nas ungefär 10 stycken sådana platser längs Bodenvägen.
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Ett rikare folkliv längs Skeppsbrogatan kompletteras med bänkar för alla 
som inte tillhör någon av de förhoppningsvis nyöppnade uteserveringarna. 
Vad gäller Trekanten så bör det finnas gott om sittplatser i form av bänkar, 
trappavsatser, gräsytor eller liknande på ytan. Framförallt viktigt att det 
finns sittplatser längs kanterna på ytan då många människor föredrar att 
hålla sig vid rummets sidor snarare än i dess mitt.

Figur 119. Illustration över olika typer av sittplatser som finns i förslaget längs Skeppsbrogatan 
och på Trekanten.



Stråkkvalité
För att stråken ska användas kontinuerligt av alla olika trafikslag måste 
kvalitén hållas på en hög nivå. Väl skötta och jämna beläggningar ger en 
smidig transport för alla hjulbundna transportmedel, från tyngre fordon 
till barnvagnar och rollatorer. Det ska vara komfortabelt för alla att trans-
portera sig längs dessa stråk. Belysning är en annan viktig faktor som dels 
har med skydd att göra, men också med komfort. Vacker och sammanhäng-
ande belysning ger området en gemenomgående karaktär och bidrar till 
upplevelsen av området som helhet.

Avstånd
Aktionsradiekartorna i analysavsnittet visar att avstånden mellan områ-
dets olika målpunkter är för stora för att människor ska vilja gå mellan 
de, framför allt längs Bodenvägen. Olika funktioner längs stråken kan till-
sammans med en ökad mängd sittplatser bryta upp dessa långa sträckor 
ordentligt. Detta gör stråket mycket intressantare att färdas längs med och 
ger området en helt annan känsla avståndsmässigt.

Figur 120. Illustration över avstånd och uppfattning

Nöje
Skala, klimat och omgivning
Med kriterier för  skydd och komfort uppfyllda är det läge att se till att plat-
sen har så goda förutsättningar för nöje och njutning som möjligt. Norra 
hamnområdet har ett naturligt ess i ärmen tack vare sitt vackra läge och 
det sätt som platsens funktion varierar mellan öppet vatten och snö och is. 
Det gäller att få nya byggnader och projekt att naturligt smälta in i omgiv-
ning vad gäller skärgårdsnatur och övrig bebyggelse i alla avseenden, stor-
lek, skalor, färger och material. Men viktigt är också att de funktioner som 
finns här på något sätt kan relatera till platsens karaktär som hamnområde 
omringat av kultur och kommers och som dessutom har en väldigt rik och 
betydelsefull historia i staden.

Utöka möjligheten till vattenkontakt
I analysen redovisas i figur 43 antalet platser där man på sommartid fy-
siskt kan ta sig ner till vattenlinjen, dessa platser utgörs av Gültzaudden 
och den lilla stranden på Varvet. Utöver dessa saknas det tillgänglig kontakt 
med vattnet, naturliga som planerade. Detta måste vara mycket ovanligt för 
en stad som helt är omgiven av vatten och dessutom marknadsför sig som 
kust- och skärgårdsstad. Just därför är vattenkontakten är ett genomgå-
ende inslag i  förslagen för Norra hamnfjärdens stränder.
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 Diskussion
-reflektioner, felkällor och fortsatt arbete

I detta avsnitt förs inledningsvis ett personligt resonemang runt lit-
teratur och metoder som använts i arbetet. Vidare diskuteras resultat 
och de framtagna förslagen med hänseende till huruvida de initiala 
problemställningarna kunnat lösas. Avsnittet avslutas med rekommen-
dationer för hur materialet kan användas och bidra till det fortsatta 
arbetet med Norra hamnområdet.
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6.1 Litteraturen
Vad som är tydligt i den studerade litteraturen är hur överens författarna 
är om värdet av det offentliga rummet i en stad. Ett rikt offentligt liv är 
starkt förknippat med en levande och attraktiv stad där invånarna trivs 
och dit människor väljer att flytta. De flesta människor vill omge sig med 
och titta på annat folk runt omkring. Framför allt intressant är liknelsen 
som Mumford gör med staden som en teater där det vardagliga livet utgör 
dramat och de offentliga rummen är scenen där detta utspelas. Däremot 
verkar det svårare att hitta några direkt fysiska gränser som ramar in 
scenen, de offentliga platserna, utan de utmärker sig snarare genom män-
niskans närvaro eller icke närvaro.  De teorier som studerats om varför 
det offentliga livet är så viktigt landar också ofta i ett resonemang kring 
människans behov av kontakt. Människan är en social art och det finns en 
fler anledningar än de rent praktiska till varför vi väljer att leva tätt inpå 
varandra i städernas centrum. 

De offentliga rummen är kanske just sådana platser där människan kän-
ner sig trygg och bekväm nog att vilja söka kontakt med andra, eller inter-
aktioner av olika grad som Gehl beskriver det. Ett fungerande offentligt 
rum är alltså en plats där de fysiska förutsättningarna är optimala för att 
denna interaktion ska kunna skapas. Även om det är svårt att definiera ett 
offentligt rum som ett rum med väggar, golv och tak så finns det alltså sätt 
att genom det fysiskt byggda kunna skapa fungerande, och icke fungeran-
de, sådana platser.  Den studerade litteraturen, oavsett författare, trycker 
ofta på vissa faktorer som essentiella för att skapa denna fungerande 
plats. Dessa handlar om att trygghet och säkerhet utgör grunden för en 
komfortabel miljö att vistas i, där människor kan njuta av omgivningen 
och interagera med varandra. Gehl listar ett antal kriterier som en offent-
lig plats bör uppfylla och generealiserar in dessa i kategorierna trygghet 
och säkerhet, komfort och nöje. Man kan fråga sig om det verkligen kan 
finnas en mall som fungerar oavsett stad. Men ju fler fungerande platser 
man besökt och kan undersöka ur minnet desto mer övertygad blir man 
om att det åtminstone finns ett samband,

Detta är någonting väldigt intressant, att man kan skapa ett fungerande 
offentligt rum på en plats som till en början har en helt annan funktion, 
genom att ändra de fysiska förutsättningarna efter vissa kriterier. Vidare 
intressant är att små  och till synes obetydliga förändringar kan ge en 
plats en väldig dragkraft, samtidigt som någonting väldigt påkostat kan 
förbli folktomt och oanvänt. 

I dessa sammanhang kan man dra paralleller till den lilla gräsyta som 
tillfälligt anlades mittemot Smedjan i Luleå, i väntan på  byggandet av det 
blivande Kv. Hunden. För ögat var det inte mer än en liten gräsplätt, men 
den hade ett träräcke i sitthöjd där man kunde sitta ner och vila eller söka 
kontakt med andra. Utsikten norrut över fjärden och Kulturens hus var 
fantastisk och i södra änden låg Luleås mest använda stråk, Storgatan, i 
direkt anslutning med folk att titta på. Den var skyddad från vindar och 
påfrestades inte av något vidare trafikbuller, samtidigt som det var god 
insyn på platsen vilket inger trygghet och säkerhet. Den hade med de enk-
laste medlen väl uppfyllt kriterier för skydd, komfort, nöje och njutning. 
Förutsättningarna för interaktion, lågaktiv som högaktiv, var alltså mycket 
goda. Det var en fungerande offentlig plats.

Jämför man denna gräsplätt med Luleås stadspark, vars syfte är just att 
fungera som offentlig plats, med dessa kriterier i bakhuvudet så blir det 
uppenbart varför plätten var en mer nyttjad plats. Stadsparken är ganska 
lummig vilket ger en sämre insyn och större otrygghet, den saknar väl-
använda stråk med folk att sitta och titta på. Det finns heller ingen utsikt 
eller matservering som lockar folk dit i andra syften än att bara sitta i 
parken. Stadsparken är i sig vacker med gott om sittplatser, men den fyl-
ler inte dessa kriterier på samma sätt som gräsplätten utanför Smedjan 
gjorde. På vintern förändras förutsättningarna här i Luleå och Stadspar-
ken fungerar något bättre som offentlig plats. Den fyller på vintern fler av 
kriterierna genom nya attraktioner i och med snödjuren, samtidigt som 
löven från buskarna fallit av vilket ger en bättre insyn och större trygghet.

När man på ett tydligt sätt kan applicera den studerade litteraturen på 
exempel ur staden för projektområdet validerar det litteraturen som rele-
vant och aktuell oavsett när och var den är författad.
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6.2 Analysen - Metoder och resultat
De tre metoderna som valdes för analysen av området är metoder som 
använts i kurser under utbildningens gång och som passade bra att tilläm-
pa på detta område för att bearbeta problemställningarna. De analyserar 
området på olika nivåer, från ett översiktligt sammanhang i staden till mer 
detaljerade rumsliga förhållanden, vilket gör att metoderna kompletterar 
varandra bra och ger en tydlig helhetsbild. 

Den första analysen är den mest översiktliga för att sedan successivt föra 
analyserna ner på gaturumsnivå. Därför inleds analysavsnittet med en 
Space syntax-analys som visar områdets sammanhang och integration i 
staden. För att analysen ska ge en så verklighetstrogen bild som möjligt 
är det viktigt att man innefattar ett tillräckligt stort område för analys 
och gör så många observationer över människoflöden som möjligt. Det 
är svårt att sia om det hade blivit andra resultat med ett större område 
för analysen, de gator som visas som välintegrerade upplevs så även i 
verkligheten. Däremot kunde fler observationer gett ett annat värde på 
axialstegsradien, vilket kunde gett ett lite annorlunda resultat. Dock inte 
vad gäller vilka gator som är välintegrerade, utan annorlunda vad gäller 
graden av integration i jämförelse till varandra. Vid en jämförelse av inte-
grationskartan med hur gatorna uppfattas i verkligheten känns resultatet 
trovärdigt.

Kevin Lynchs metod ger en bild över hur man visuellt uppfattar området. 
I och med att författaren gjorde den mentala kartan efter de erfarenheter 
intryck och uppfattningar som bildades under inventeringarna, dels till 
fots men också medelst bil och cykel, är resultatet baserat på subjektiva 
bedömningar. För att få ett mer tillförlitligt resultat borde fler personer 
med olika bakgrund, ålder, kopplingar och erfarenheter av Luleå gjort 
egna mentala kartor att sedan sammanställa. Däremot uppskattas att 
resultatet hade blivit snarlikt författarens egen karta. Denna gissning ba-
seras på samtal som förts om området med vänner, handledare och andra 
studenter i samband med författandet av examensarbetet. Samtalen kom 
ofta in på diskussioner angående platsens karaktär och kraftiga barriärer.

Den tredje analysmetoden gick ut på att kartlägga hur väl de olika ga-
turummen uppfyllde kriterierna över ett fungerande offentligt rum ur 
kategorierna skydd, komfort och nöje. Denna analysmetod är den mest 
ingående vad gäller detaljer i den fysiska utformningen. Dessa dokumen-
terades vid upprepade inventeringar efter hur väl de uppfyllde kriterierna 
beskriva i litteraturstudien. Det var svårt att avgränsa vilken detaljnivå 
som var rimlig att lägga sig på för de olika stadsrummen i och med om-
rådets storlek. Inventeringarna gjordes därför mycket ingående för att 
senare kunna skala bort oväsentligheter snarare än att det skulle fattas 
viktiga detaljer.

Sammanfattningsvis gav resultatet från analyserna många viktiga slut-
satser att bygga förslagen runt för att kunna lösa de initiala problemställ-
ningarna. Reliabiliteten för de enskilda analyserna kunde varit större, men  
i och med att de olika analysmetoderna kompletterar varandra kan den 
totala analysen över området anses tillförlitlig.

6.3 Förslagen - löser de problemställnigarna?

De lösningsförslag som diskuteras i utvecklingsdelen utgår från resultaten 
av analyserna och visar på olika sätt att angripa problemställningarna. 
Upplägget är likadant som i analysdelen, inledningsvis presenteras alltså 
förslag på övergripande nivå för att sedan avslutas med att ge förslag på 
mer detaljerad nivå. Analyserna belyser främst vad det för finns för möj-
ligheter och hinder för platsen som offentligt rum, sedan finns det många 
sätt att på bästa sätt ta tillvara på detta och försöka lösa problemställning-
arna. Utvecklingsdelens syfte är att visa olika varianter på hur man kan 
lösa problemställningarna och samtidigt föra ett resonemang runt försla-
gens för- och nackdelar med hänseende till Luleås visioner och planer. 

De förslagna idéerna kommer från inspiration hämtad ur kurser, föreläs-
ningar, handledarträffar, seminarier med Luleå kommun eller material 
från liknande projekt grundade på stadsanalyser. Många av förslagen är 
också samtidigt inspirerade av resmål och platser som besökts och inne-
har något speciellt arkitektoniskt inslag, som den vågiga träbryggan i Tel 
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Aviv, eller någon av de många Shared space-liknande gatorna i Köpen-
hamn till exempel.

Trafiksituationen
Eftersom själva området i stort sett utgörs av breda trafikleder blir denna 
fråga väldigt central i arbetet. Lösningsförslagen som presenteras försö-
ker att nyttja och omfördela eller omvandla de befintliga ytorna för kunna 
använda redan befintliga strukturer så mycket som möjligt. Resonemang-
et som förs om en mer storskalig tunnellösning jämfört med en småskalig 
förändring i ytfördelningen är viktigt, eftersom lösningen för denna trafik-
situation kommer att påverka stadens övriga trafik väldigt mycket. 

Självklart är det en lockande och häftig idé att leda trafiken under en del 
av stadskärnan och lämna fritt för gåendes och cyklister ovanför. I en stad 
av Luleås storlek är det förmodligen inte en nödvändig lösning om man 
jämför trafikmängder med liknande gator i många andra storstäder. Om 
dessa skulle lösa sina trafikproblem på detta sätt skulle många i så fall ha 
egna trafiknät av tunnlar, för att raljera lite. Men ett tunnelbygge kan själv-
klart fylla många andra syften, bland annat ger det känslan av ett häftigt 
storstadsmässigt projekt som dessutom lämnar en jätteyta att disponera 
fritt över ovan. 

Huruvida det är nödvändigt med en tunnel är egentligen inte den viktigas-
te frågan att ställa sig, utan det är snarare vad får det för framtida konse-
kvenser på övrig trafik i staden?

Det är denna frågeställning som gör att resonemanget över förslagsdelen 
argumenterar för en trafikdämpning framför ett mer storskaligt lösnings-
förslag som tunneln. För att Luleås stadskärna som helhet ska kunna dra 
nytta av projektet och få ett mer livfullt Centrum, något som finns som 
målsättning i Vision 2050, måste lösningen på trafiksituationen på sikt 
dämpa fordonstrafikens inflytande i staden, i alla fall vad gäller genom-
fartstrafik som inte har sin målpunkt i Centrum. En tunnel ger stora, fria, 
och säkra ytor ovan men den skänker samma frihet och ytor för bilisten 
som kör igenom. Fri lejd genom en, för bilisten, tidigare något problema-
tisk vägsekvens kommer enligt mig snarare att leda till en ökad trafik-
mängd längs Bodenvägen och i Centrum. 

Med Luleås expansionsplaner vad gäller förtätning norrut så ger den före-
slagna trafikdämpningen med Shared space-område längs Trekanten och 
Skeppsbrogatan den bästa lösningen till problemen med trafiksituationen 
med hänsyn till Luleås visioner och planer. 

Däremot kommer en försämring av framkomligheten för bilisten genom 
Centrum förmodligen mötas av en del motstånd, men förslaget tar fasta på 
Vision 2050:s långsiktiga målbild och hämtar vidare stöd i medborgarun-
dersökningen från 2010, där det tydligt framgår att invånarna vill priori-
tera gång-, cykel och lokaltrafik framför biltrafik i Centrum.

Vad gäller Shared space-området så kommer en tänkbar debatt troligen 
väckas runt säkerheten för de gående på området. Här har jag försökt att 
använda mig av liknande referensprojekt runt om i Sverige med likvär-
diga trafikmängder innan ombyggnation till Shared space-område, för att 
visa att dessa har genomförts med riktigt goda resultat säkerhetsmässigt. 
Självklart är det omöjligt att veta till 100 % att det kommer att fungera 
lika väl på detta område. Däremot är en av de stora styrkorna med det 
mer småskaliga förändringsförslaget att det är så lätt att prova sig fram, 
för att sedan modifiera och ändra i vägdragningar och vägparkeringar. 
Det finns heller ingenting som säger att man inte kan reglera området 
enligt traditionella regler i framtiden, om man märker att det inte fung-
erar säkerhetsmässigt med Shared space. Ett par trafikljus och några nya 
vägmärken så var det gjort, för att generalisera något.

Funktioner - årstider och klimat
De funktioner som föreslås längs Norra hamnfjärdens stränder utgår ifrån 
att trafiksituationen har dämpats, men där bilen fortfarande har en plats 
och ett syfte i staden. Genom att fortsätta leda trafiken ovan mark, om än i 
en dämpad tappning, innebär det att man även på de kallaste månaderna 
om året kommer kunna se lite liv och rörelse längs området. Denna rörel-
se ger ett visst stadsliv, även om det utgörs av bilar, men det är ett stadsliv 
som hade varit svårt att uppnå med tunnelförslaget där ytorna ovan ska 
fyllas av gående och cyklister även under vinterhalvåret. 
Vidare har det extrema vinterklimatet och de tydliga årstiderna präglat 
de förslagna funktionerna där flexibilitet blivit ett nyckelord. Aktivitets-
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centret och småbåtshamnen fyller olika funktioner sommar- och vintertid 
och är tänkt att utgör en målpunkt året om både för folk på land, men 
också för båt- och skotergäster kommande från fjärden.

Den urbana stranden med sitt sluttande trädäck utgör på sommaren en 
plats för njutning, rekreation och lek genom sin form och den nyvunna 
vattenkontakten. På vintern när det är täckt av snö blir det en naturlig 
sluttande nedgång som smälter samman med fjärdens isar och bjuder in 
till de aktiviteter som hör därtill. 

Vad gäller Trekanten och Skeppsbrogatan så bygger förslaget på att hålla 
de nyvunna ytorna så flexibla som möjligt, just med tanke på den stora 
variationen på årstider och klimat. Förhoppningen är dock att stråket ska 
användas i mer kommersiella syften året om, där möjligheterna till utevis-
telse ska vara goda såväl vinter som sommar. På sommaren är det dock en 
större efterfrågan på sittplatser eftersom klimatet är mer inbjudande till 
vistelse, varför nivåskillnader bör göras som möjliga sittplatser i största 
möjliga mån.

Gaturum, avstånd och utformningsdetaljer
När projektområdets avlånga form och dess föreslagna funktioner byg-
ger på rörelse och stråk blir avstånd en viktig faktor att tänka på inom 
gaturummen. I förslagen är Gehls aktionsradie för fotgängare på 500 m 
en utgångspunkt för den 1 km långa sträckan längs Bodenvägen. Väl inne 
på Trekanten och Skeppsbrogatan blir radien för uppfattning på 100 m en 
mer aktuell hållpunkt. Förslagens utformning bygger på en förtätning av 
dessa radier för att hålla många olika målpunkter tätt samlade och bryta 
upp längre enformiga avstånd. Även tillgången till sittplatser har setts 
över, längs kanterna på området Trekanten och Skeppsbrogatan och med 
max 100 m mellanrum på den längre sträckan längs Bodenvägen. 

Nere på mer detaljerad nivå ämnar förslagen att komplettera och fylla de 
luckor som inventeringen visade på vad gäller kriterierna för skydd, kom-
fort och nöje. Väl på denna nivå begränsas förslagen av områdets storlek 
och det finns mer att utveckla vad gäller detaljer för material, belysning, 
vegetation och så vidare.

6.4 Fortsatt arbete
Med tanke på projektområdets storlek och författarens ambitioner hade 
tidplanen behövt vara dubbelt så lång för att ekvationen skulle gå ihop.  
Vad gäller bakgrund och analysavsnitten skulle en bredare bas för infor-
mationshämtning, med intervjuer, enkäter och samrådsmöten kunna ge 
ett mer invånarbaserat resultat. Det är bland annat av denna anledning 
som förslagen stannar på en mer övergripande nivå, där olika angrepps-
sätt på problemen diskuteras med hänseende till Vision 2050. 

Tanken är därför att detta arbete kan utgöra en grund i kommunens fort-
satta arbete med Norra hamn. Där analyserna och förslagen kan fungera 
som ett arbetsmaterial i samrådsprocessen med invånarna. Just samråds-
processen är någonting som är mycket viktigt när det kommer till projekt 
av denna omfattning, mitt i en stad dessutom, varför det är viktigt att i 
det framtida arbetet komplettera analyserna med intervjuer och samtal 
med invånarna i Luleå. Arbetet kan fungera som en första cykel i en SAMS 
metodik, där man repeterar och bearbetar arbetsprocessen i cykler för att 
undvika missar och finslipa detaljer. Det kan ses som ett inledande arbets-
material  med idéer att jobba vidare på i det omfattande arbete som ett 
projekt likt Norra hamn kommer att kräva. 

Ibland måste man prova alla vägar innan man hittar rätt. Vilken väg detta 
arbete leder in på är därför egentligen oviktigt, vad som är viktigt är att 
det kan utgöra en del i början på en spännande fortsättning,
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Bodenvägen Trekanten Skeppsbrogatan

Trygghet	  -‐Trafik	  och	  olyckor
*	  Hastigheter
*	  Genhet/	  hinder
*	  Trygghetskänsla
*	  Avstånd	  och	  skydd

Säkerhet	  -‐Våld	  och	  kriminalitet	  
*	  "Eyes	  on	  the	  Street"
*	  Tydligt	  Privat/	  Offentligt	  
*	  Kontinuerligt	  användande	  av
	  trottoarer
*	  Belysning

Obehagliga	  upplevelser
*	  Vind/	  drag
*	  Buller/	  oljud
*	  Snö/regn

S
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8.1 Inventeringsmall 
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Uppehålla	  sig
*	  Stå-‐	  och	  sittplatser	  
(antal,	  kvalitet	  &	  avstånd)	  -‐	  Primära/sekundära
*	  Attraktiva	  platser	  
fasader/gatuhörn/utsiktsplatser
*	  Skydd	  -‐	  Klimat/trafik
Gå	  och	  Cykla
*	  Vägkvalitet	  (beläggning,	  utrymmen)
*	  Avstånd	  mellan	  intressepunkter	  <	  500	  m
*	  Tydlig	  orienterbarhet
*	  Övergångsställen
*	  Handikappanpassning
*	  Viloplatser	  <	  100m
Köra	  bil	  -‐	  Krockvåldskurvan
*	  Hastigheter	  
*	  Avstånd	  till	  gång/cykel
*	  Tydliga	  övergångsställen
*	  Egentrampade	  "Genvägar"
Möjligheter	  att	  se/synas
*	  Siktlinjer	  
*	  Intressanta	  vyer
*	  Radius	  of	  action	  (Ansikten	  <	  25m,	  Händelser	  <	  
100	  m)

Möjligheter	  till	  konversation
*	  Buller
*	  Placering	  av	  bänkar/	  viloplatser
Möjligheter	  till	  rekreation
*	  inbjudande	  miljöer
*	  Vinter/	  sommar
*	  Dag/natt
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Mänsklig	  skala
*	  Byggnader	  -‐	  storlek,	  höjder,	  entreer
*	  Gaturum	  &	  ytor	  -‐	  Bredder,	  längder,	  förhållanden	  
bil/fotgängare

Njuta	  av	  klimatet
*	  Möjligheter	  för	  sol
*	  Möjligheter	  för	  lä
*	  Möjligheter	  för	  vatten/iskontakt
*	  Möjligheter	  för	  snöaktivitet

Njuta	  av	  omgivning	  och	  miljö
*	  Vacker	  omgivande	  miljö
*	  Vacker	  byggd	  miljö
*	  Upplevd	  sinnesstämning
*	  Upplevda	  störningsmoment
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Aktiviteter Bodenvägen Trekanten Skeppsbrogatan
Nödvändiga
*	  Handla
*	  Arbeta
*	  Vänta	  på	  buss

Valfria
*	  Rekreation
*	  Uppehålla	  sig

Sociala
*	  Interagera
passiv	  -‐	  aktiv
*	  Folk	  genererar	  folk
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Rumsform Bodenvägen Trekanten Skeppsbrogatan
Samla	  -‐	  Sprida
*	  Radius	  of	  action	  <	  500m
*	  Radius	  of	  uppfattning	  20-‐100m
*	  Planskildheter
*	  Funktioner/	  verksamheter

Integrera	  -‐	  Segregera
*	  Trafik
*	  Parkeringsytor
*	  Människans	  integration	  -‐	  
aktiviteter

Bjuda	  in	  -‐	  Avvisa
*	  Privat/offentlig	  -‐	  mjuka	  
gränszoner
*	  Siktlinjer	  -‐	  Se	  platsen	  utifrån
*	  Vägen	  dit	  -‐	  Kvalitet,	  avstånd,	  
transportsätt
*	  Sevärdheter,	  målpunkter

Öppna	  upp	  -‐	  Sluta	  inne
*	  Sikt	  mellan	  in-‐	  och	  utsidan	  på	  
verksamheter
*	  Avstånd	  gaturum	  -‐	  fönster
*	  Fasader	  -‐	  levande/	  döda
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