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SAMMANFATTNING

Umeå kommunfullmäktige antog år 2008 ett nytt tillväxtmål om att bli 200000 
invånare senast år 2050. Ett mål som gör tillväxten till en central fråga i stads-
planeringen. 

   Utgångspunkten för examensarbetet har varit att studera Umeås strukturella 
och rumsliga förutsättningar för en hållbar stadsmiljö med fokus på utveckling-
sområdet, de centrala delarna av stadsdelen Teg. Ett planförslag som redogör 
en möjlig utveckling enligt visionen 2050 studeras och jämförs med befintliga 
rumsliga sammanhang i staden och särskillt med avseende på Tegs framtida ut-
vecklingspotential. Det är framför allt nya passager över Umeälven, en förtätad 
och mer stadsmässig bebyggelsestruktur inom de centrala stadsdelarna som ut-
gör planförslaget för visionen 2050. 

   Teg valdes för examensarbetet för att det är ett intressant område som står in-
för stora strukturella och rumsliga förändingar i och med genomförandet av en 
yttre ringled kring Umeå. Ett projekt som är av stor betydelse för Teg och hela 
Umeå i stort. Färdigställandet av ringleden innebär att de befintliga trafikled-
erna inom Umeå centrum kan omvandlas till stadsgator. En omfattande förän-
dring som möjliggör för förtätning i attraktiva delar av staden. En förtätning av 
redan ianspråktagen mark innebär ett återtagande av offentliga gemensamma 
rum vilka kan nyttjas för att skapa en levande och hållbar stadsmiljö.

   I en litteraturstudie undersöktes teorier och metoder som ur olika perspektiv 
behandlar den byggda formens betydelse för hur människan använder stadens 
offentliga rum. 

   Den rumsanalytiska metoden Space syntax användes för att studera relationen 
mellan byggd form och dess användningspotential. Det är stadens kontinuer-
liga gatunät och siktlinjer som utgör analysunderlag och det tas ingen hänsyn 
till arkitektonisk utformning eller befintliga funktioner. Det vill säga metoden 
tar endast hänsyn till den rumsliga stukturen. Det har visat sig att gatunätets 
konfigurativa uppbyggnad i städer och stadsdelar har mycket stark inverkan 
på var varierade koncentrationer av flöden uppstår. De gator med höga inte-
grationsvärden visar sig även vara de som används mer för rörelser inom det 
aktuella gatusystemet. Vidare leder detta till en rad andra rumsliga konsekvenser. 
Välbesökta plater upplevs ofta som trygga genom närvaron av andra människor, 
likaså utgör de goda butikslägen. I motsats kan lågt integrerade platser innebära 
rofyllda och avskilda miljöer. Space syntax kan användas för att bättre förutse 
effekterna av en planstruktur.

   Från inventeringar och observationer av Umeå och stadsdelen Teg framträder 
framförallt att europavägarna är tungt trafikerade och att de centrala delarna av 
Teg idag karaktäriseras som trafikrum. Analyser enligt space syntax redogör att 
de centrala stadsdelarna i Umeå är relativt välintegrerade på grund av den gamla 
rutnätsstrukturen och att broarna i centrum utgör en viktig rumslig förbin-
delse. Det intresanta är att i tidigt skede, redan i översiktsplanenivå, studera hur 
de strukturella och rumsliga förutsättningarna ter sig gentemot den befintliga 
strukturen och likaså planernas ambitioner. 

   Integrationsanalyserna tyder på att utvecklingsområdet på Teg i och med 
planförslaget, Vision 2050, innefattar ett rumsligt kapital. Vilket indikerar att 
området har stor potential att bli ett urbant stadsstråk.  
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KAPITEL 1

INTRODUKTION

Umeå är beläget på en kustslätt i södra delen av Västerbotten, se figur 1.1. Det är 
norra Sveriges mest befolkningsrika kommun med 115 728 invånare år 2011 
på 2 331 km2 varav omkring 85 000 invånare inom tätorten1. Staden karak-
täriseras av älvrummet som utgörs av Umeälven, den äldre rutnätsstrukturen 
från 1600-talet och de björkbeväxta gaturummen. 

   Stora övergripande strukturomvandlingar förväntas ske inom Umeå de kom-
mande åren. Främst genom färdigställandet av den nya ringleden med funktion 
som yttre transportled. Detta innebär att europavägarna E4 och E12 vilka idag 
korsas i centrum kommer att flyttas ut till ringleden vilket möjliggör att tidigare 
trafikleder i centrum kan omvandlas till stadsgator. Målet med ringleden är att 
förbättra luftkvaliteten, framkomligheten och att öka trafiksäkerheten i centrala 
Umeå. I dagsläget klarar man nämligen inte att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
för luft vilket är av stor betydelse för att uppnå en hållbar och levande stadsmiljö.

   År 2008 antog Umeås kommunfullmäktige ett nytt tillväxtmål - Vision Umeå 
2050 - om att bli 200 000 invånare senast år 2050. Ett mål som gör tillväxten 
till en central fråga i stadsplaneringen. För att nå befolkningsmålet krävs att 
befolkningstillväxten dubbleras och att det byggs 1 300 nya lägenheter varje 
år. Den framtida tillväxten ska huvudsakligen ske i Umeås centrala delar, inom 
andra befintliga stadsdelar samt inom områden som är möjliga att nå via för-
längning av kollektivtrafikstråk och som kan bidra till ett bra klimat för stadens 
handel. Att planera för en kraftig tillväxt och samtidigt leda utvecklingen av 
Umeå mot en långsiktigt hållbar stad ur såväl ekologiska, sociala och ekono-
miska perspektiv är en utmaning. 

   Umeås strukturella förändringar innebär förändring och förtätning av staden, 
en möjlighet att utveckla stadsrummen till mer levande och attraktiva. Kom-
munen har en ny översiktsplan, antagen 2011, för de centrala stadsdelarna som 
genom visioner och planförslag visar på hur den omfattande omvandlingen ska 
kunna ske. 

   Denna studie avser att analysera förutsättningar att uppnå en hållbar stadsmiljö 
enligt planförslaget i Umeå kommuns översiktsplan. Planförslaget innebär fram-
för allt nya passager över älven, en förtätad och mer stadsmässig struktur inom 
de centrala stadsdelarna av Umeå. Analysen utgår från teorin “förändring av ett 
rum i ett system innebär alltid en förändring för systemet i helhet”2 . I huvudsak har det 
rumsliga analysverktyget Space syntax använts för att studera om ambitionerna i 
planförslaget överensstämmer med resultatet i analysen. Kan man med den före-
slagna förtätningen uppnå en hållbar stadsstruktur och kommer de nya rumsliga 
förhållandena att generera ett gynnsammare stadsliv i Umeå.  

1 Umeå kommun1 (2011) 
2 Hillier (1996)
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Figur 1.1

Umeås geografiska läge. 

Figur 1.2  

Umeå tätorts övergripande struktur där de större trafiklederna tydliggörs av 
de streckade svarta linjerna. I kontrast redogör de vita streckade linjerna den 
nya yttre ringledens planerade dragning med de tre alternativa sträckningarna 
för Västra länken. Lägg märke till älvens sträckning genom centrum, med dess 
barriäreffekt och likaså trivsamma miljö som den tillför staden. 

Ortofoto: Umeå kommun, 2010.
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1.1 BAKGRUND
Det är på grund av att europavägarna E4 och E12 omvandlas till stadsgator 
som utveckling av Teg och Umeå stad möjliggörs. Vidare ges möjligheter till 
förändring av omkringliggande trafikimpediment och flera områden i staden, 
se figur 1.3, varvid det för stadsdelen Teg innebär en stor utvecklingspotential. 
Genom att framförallt trafikstrukturen ändras möjliggör det för ny bebyggelse, 
en förtätning av centrala attraktiva delar av staden. Att nyttja redan ianspråkta-
gen mark som de befintliga trafiklederna utgör kan en stadsmässig och hållbar 
stadsmiljö i Umeå uppnås. Förtätningen förbättrar även möjligheterna att nå 
visionen 2050 om att bli 200 000 invånare. Hur stadsstrukturen förändras för att 
nå respektive mål är av stor betydelse inte minst för det offentliga rummet och 
ett välfungerande stadsliv.

   Koncentrationen av trafik i det centrala stadsområdet kommer att accentueras 
i takt med Umeås utbyggnad. En beräknad befolkningstillväxt på cirka 900 
invånare per år genererar till att både E4 och E12 trafikbelastning beräknas öka 
till cirka 30 000 fordon/dygn på de mest belastade delarna om ingenting görs. 
Umeås vägnät bedöms ha så stora brister att det inte är långsiktigt hållbart med 
hänsyn till krav på nationella vägnätet och stadens fortsatta expansion. Därmed 
är det nödvändigt med en ringled för avlastning. 

   I och med att Umeås övergripande struktur förändras bidrar det till flera 
sekundära omstruktureringar i stadens fysiska miljö. De sociala förutsättnin-
garna i det offentliga rummet har fått större uppmärksamhet i planeringsske-
det än tidigare och därmed är det intressant att följa huruvida dessa aspekter 
påverkas av förändringen. Umeå kommun har likt andra svenska kommuner 
mål och visioner i översiktsplanen att uppnå attraktiva livsmiljöer och långsiktig 
hållbarhet. 

  Medlen för att uppnå dessa välformulerade mål och visioner för att skapa håll-
bara städer och stadsdelar är fortfarande normativa. Det vill säga stadsplanerare 
är rika på teoretisk kunskap om produktionen av urban design, men saknar 
välgrundat stöd för att förutse det faktiska resultatet av stadsplanering. Kon-
sekvensen av detta blir att för lite hänsyn tas till de befintliga strukturer som 
finns i och utanför det aktuella planområdet. 
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Figur 1.3 

Tillväxtområden inom de centrala stads-
delarna i Umeå. Lägg märke till den om-
fattande exploateringen inom de centrala 
delarna av Teg, vilket ska infymma 5 
000 enheter. 

Illustration: Umeå kommun, 2011. 



Därmed underskattas de rumliga effekterna om området ska bli framgångsrikt 
eller inte, i den mån att strukturen kan samverka eller motverka planernas ambi-
tioner för området. En analytisk teori, det vill säga en teori som bär kunskap om 
relationen mellan urban form och stadsliv så att vi bättre kan förutse effekterna 
av urbana mönster är Space syntax.

1.2 SYFTE OCH MÅL

SYFTE

Ambitionen med studien är att ge ökad förståelse för vad som sker när man än-
drar den övergripande strukturen och vilka faktorer och egenskaper de rums-
liga strukturerna medför stadslivet och stadsmiljön. Fokus i studien är relationen 
byggd form och funktion, urbanitet och tillgänglighet. Likaså är stadslivet av 
stor betydelse för en levande och hållbar stadsmiljö. 

   Syftet med detta examensarbete är att studera hur de rumsliga förutsättnin-
garna förändras, i de centrala delarna av stadsdelen Teg, i samband med några 
utvalda stadsutvecklingsprojekt i Umeå tätort. 

MÅL

Målsättningen är att studera ifall kommunens planer och visioner, om att uppnå 
en hållbar stadsutveckling, sammanfaller med indikationer utifrån rumsliga 
analyser i Space syntax. Analyserna ska framför allt ses som en studie där det 
övergripande rumsliga sammanhanget klargörs. Samtidigt som det ger ett 
underlag för diskussion inför fortsatt planarbete för utvecklingsområdet på Teg 
när trafikrummet omvandlas till stadsrum. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR

Tidigare introduktion och bakgrundsproblematik ligger till grund för de 
frågeställningar vilka utgör utgångsläge för detta examensarbete.  

Frågeställningar som behandlas är följande:

1. Hur används det offentliga rummet idag inom utvecklingsområdet på Teg?

2. Hur är befintliga stadsrum inom utvecklingsområdet anslutna till övriga 
delar av Umeå tätort?

3. Hur påverkar den förändrade bebyggelse- och infrastrukturen integrationen 
av stadens rum i helhet och specifikt inom utvecklingsområdet på Teg?
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1.4 AVGRÄNSNINGAR

TIDSASPEKT

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltids-
arbete. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Studien omfattar Umeå tätort och avser att analysera två skalnivåer. En mer 
övergripande analys som behandlar Umeå tätort, den andra analysen görs i en 
mer detaljerad skala där de centrala delarna av stadsdelen Teg studeras. I rap-
porten kallas det senare för utvecklingsområdet. 

   Utvecklingsområdet innefattar de centrala delarna av stadsdelen Teg i Umeå, 
se figur 1.4. Det aktuella området avgränsas i norr av Umeälven, Tegsvägen i öst 
och syd samt de mindre gatorna Kronovägen och Lektorsgränd i väst. Vidare 
innefattas även Gamla bron, Tegsbron och Kyrkbron i utvecklingsområdet. 

PLANFÖRSLAG – MED VALDA STADSUTVECKLINGSPROJEKT

Det planförslag som valts att analyseras i Space syntax är endast en vision över 
Umeå 2050. Dock är det ett förslag som är förankrat i Umeå kommuns över-
siktliga planering och anses därmed ha god förankring för framtida stadsbild 
och struktur. 

   Planförslaget Umeå Vision 2050 inrymmer de centrala stadsdelarna, hit hör 
Centrumfyrkanten, Öst- och Väst på stan, de nedre delarna av Haga, de centrala 
delarna av Teg samt Regementet, se figur 1.4. Motivet till denna avgränsning 
är att dessa delar av Umeå har, eller bedöms få en centrumfunktion1. I denna 
studie berörs främst centrala delarna av Teg och valda stadsutvecklingsprojekt 
som anses ha betydelse för utvecklingsområdet. De rumsliga förutsättningarna 
för kompletteringsbebyggelse på Teg konkretiseras i och med de valda stadsut-
vecklingsprojekten;

•	 Gång- och cykelbro över älven mellan Bölesholmarna och Lundåkern.

•	 Exploatering på Ön som förutsätter ny struktur och även flera passager över älven 
som förbinder Teg med norra älvstranden via Ön.  

•	 Ny funktion av europavägarna vilka omvandlas till stadsgator och möjliggör en mer 
stadsmässig struktur på de centrala delarna av Teg. De planskilda korsningarna om-
vandlas till cirkulationsplatser och Tegsbron öppnas åter för cykeltrafik.  

TEORIER

Examensarbetet utgår ifrån begrepp och teorier som speglar några viktiga aspe-
kter för det offentliga rummets användning för att uppnå en hållbar stadsmiljö. 
Fokus läggs vid den byggda formens betydelse för hur människor använder 
stadens offentliga rum. 

   Umeå kommuns översiktsplan med fördjupningar har legat till grund för att 
redogöra vilka mål, visioner och strategier som eftersträvas för att uppnå en 
hållbar stadsutveckling i Umeå. 

1 Umeå kommun4 (2011)
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Figur 1.4 

Karta över de centrala stadsdelarna i Umeå inkl. utvecklingsområdet. Området har tydliga rumsliga kopplingar till centrum via broarna och till de 
områden som genom planerade stadsutvecklingsprojekt kommer innebära utvecklingsmöjligheter för Teg.

DE CENTRALA 
STADSDELARNA

UTVECKLINGSOMRÅDET ÖN

BÖLESHOLMARNA

HAGA

VÄST PÅ STAN

CENTRUMFYRKANTEN

REGEMENTET
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TEG

UMEÄLVEN

RÅDHUSTORGET
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1.5 METOD OCH GENOMFÖRANDE

INVENTERING

Umeås översiktsplan med fördjupningar studeras för att få en tydlig bild av de 
kommunala målsättningarna. Datainsamling av förutsättningar för Umeå tätort 
och utvecklingsområdet studeras främst via kommunens kartdatabas i program-
varan Mapinfo Professional 10.5. 

   För att studien ska kunna kopplas samman med en teoretisk analys krävs en 
inventering av det aktuella områdets befintliga form, struktur och funktioner. 
Denna inventering har endast gjorts över utvecklingsområdet, de centrala de-
larna av stadsdelen Teg. Grundläggande uppgifter för hur människor rör sig 
i staden ger ett underlag till hur stadens rum används av dess invånare och 
besökare. Dessa uppgifter baseras på Umeå kommuns trafikmätning av vardags-
dygnstrafik. Underlaget blir viktigt för att analysera hur väl space syntaxanaly-
serna stämmer i det aktuella analysområdet.

FÄLTSTUDIE OCH OBSERVATIONER

För att lära känna det aktuella området har flera fältstudier och observationer 
under olika tider på dygnet och med olika transportmedel genomförts. Samti-
digt som fotografier tagits som stöd till minnet. 

LITTERATURSTUDIE

En litteraturstudie har gjorts utifrån valda begrepp och teorier inom stad-
splanering och stadsutveckling med fokus på strukturella samband och stad-
sanalyser. Studien omfattar även litteratur om stadsmässighet, urbanitet och 
stadsliv. Motivet till varför just dessa begrepp och teorier valts är dels att de är 
välbeprövade och relevanta för studiens inriktning och dels för att de gjort stort 
intryck under utbildningen på Luleå tekniska universitet.  

   Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture1 utgör den teoretis-
ka utgångspunkten för Space syntax. Medan publikationen Om Space Syntax2 
har används som komplement. Spatial Capital and how to measure it- An outline 
of an analytical theory of urban form3 behandlar begreppet rumsligt kapital och 
urbanitet. 

   I Den amerikanska storstadens liv och förfall4 förespråkar Jacobs en gatas under-
liggande ordning. Vilken upprätthålls av de komplexa och individuella rörel-
semönster som människor genererar genom sina vardagsliv. Jacobs behandlar 
särskilt teorier kring mångfald ur ett intressant perspektiv.

   Vikten av mänsklig aktivitet i det offentliga rummet belyses i Life between 
buildings5 där Gehl beskriver hur stadens utemiljö samspelar med det sociala 
livet i våra städer. Det förespråkas en human skala vid planering likaväl som de 
fokuseras på den byggda miljöns möjligheter att påverka social interaktion mel-
lan människor.

1 Hillier (1996)
2 Spacescape (2010)
3 Marcus (2007)
4 Jacobs (2005)
5 Gehl (2010)



METOD

Analysmetoden som används för att studera sambanden mellan olika rum eller 
områden i staden är Space syntax enligt Hillier. Det är rummens integration i 
stadens struktur som helhet som det fokuseras på istället för dess olika funk-
tioner och målpunkter. Det är integreringen och de rörelser som krävs för att 
ta sig till och mellan olika platser som har en avgörande betydelse för områdets 
eller platsens tillgänglighet och attraktivitet. Stadens kontinuerliga gatunät och 
siktlinjer utgör analysunderlag och det tas ingen hänsyn till arkitektonisk ut-
formning eller befintliga funktioner. Det vill säga metoden tar endast hänsyn 
till den rumsliga strukturen. 

Strukturen och de rumsliga sambanden analyseras enligt följande steg;

1. Analys av befintlig stadsbebyggelse för att få en modell över befintliga 
rumsliga sammanhang. 

2. Kopplas till inventeringsfasen och beskrivs hur användandet av stadens 
offentliga rum/stråk beror av den rumsliga strukturen. 

3. Redovisning av hur kommunens planförslag påverkar Tegs förutsättningar 
för att uppnå en hållbar stadsmiljö.

Inledningsvis gjordes en analys av den befintliga strukturen och därefter gjordes 
en över planförslaget med de valda stadsutvecklingsprojekten. De båda analy-
serna studeras både globalt och lokalt med fokus på Teg. Aspekter som berörs 
närmare är tillgänglighet, läsbarhet och orienterbarhet. Analyserna redovisas i 
analyskartor med tillhörande beskrivningar och reflektioner. 

Deptmap 10

Det finns fler olika programvaror att tillgå för att göra rumsliga integrations-
analyser. Det som använts i denna studie är UCL Deptmap 101 vilket efter 
registrering kan tillhandahållas i akademiskt syfte från http://www.vr.ucl.ac.uk/
depthmap/. Grundmaterial importeras från GIS programvaran MapInfo Pro-
fessional 10.5. Nedan beskrivs tillvägagångsättet för hur integrationsanalyserna 
framarbetats.

   Inledningsvis importeras kartor från MapInfo i dxf-format. Därefter kon-
verteras de till en axialkarta, detta sker i olika steg. Först görs en så kallad “all line 
map” därefter reduceras denna till en “fewest line map”. På grund av att området 
som ska analyseras är så omfattande i storlek och detaljeringsgrad kan man be-
höva beskära och fördela kartan i flera mindre delar. Vidare analyseras dessa var 
för sig och läggs sedan samman i en analys för hela systemet. 

   Den slutgiltiga analysen görs med minsta antalet linjer i axialkartan. Hand-
påläggning krävs för att sammanfoga de olika delarna till den sammanlagda 
analysmodellen över hela systemet.

1 UCL Depthmap (2011)
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Figur 1.5

Illustrerar rumsliga förutsättningar för Umeå 
tätort. Överst ett ortofoto som redogör den 
geografiska avgränsningen. Mitten Umeå 
tätorts bebyggelsestruktur och nederst redo-
visas de strukturella sambanden som utgörs 
av gatunätet. 



KAPITEL 2

LITTERATURSTUDIE

2.1 ÅTERTA DET OFFENTLIGA RUMMET

Det är stort fokus på den mänskliga dimensionen av stadsmiljön och behovet 
av välutformade offentliga rum. Städer runt om i världen återupptäcker sina 
stadskärnor och offentliga platser. Det införs restriktioner, exempelvis infördes 
trängselskatt permanent i Stockholm den 1 augusti 2007, för att minska 
biltrafiken och skapa mer utrymme för stadslivet och för rekreativa aktiviteter.
Om det skapas goda förutsättningar för gående använder människor de offentliga 
rummen mer och vistas där längre tid1. Idag väljer människor att flytta och 
besöka städer med god stadsmiljö där det är möjligt att delta i stadslivet, detta 
tyder på att offentliga platser är en viktig del av dagens stadsplanering.  

   Det finns mycket som talar för att städer i största möjligaste mån bör växa 
genom en bättre användning av redan ianspråktagen mark inom tätorten. Sam-
bandet mellan stadens struktur och trafikens lösningar är tydlig. För att åstad-
komma en tillgänglig stad där trafiken fungerar väl och där samtidigt beroendet 
av bilen minskar krävs strategier som förenar planeringen av bebyggelsen och 
trafiken i staden. Nederländerna, Norge och Storbritannien är några länder som 
använder en gemensam strategi för markanvändning och trafik2. Flera av dagens 
städer präglas av överdimensionerade trafikrum i eller i närheten av stadskärnan. 
Detta innebär att trafikens behov viktas högre än det sociala, både vad gäller den 
visuella upplevelsen och det sociala livets förutsättningar, eftersom de sociala 
behoven och rummets karaktär blir nedprioriterat. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
ges städer möjlighet att återta det offentliga rummet och samtidigt ges bättre 
förutsättningar för konkurrenskraftig gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, 
vilket innebär att andelen resor med bil minskar. Det leder också till att tillgän-
gligheten till samhällsservice ökar för de grupper som saknar tillgång till bil, 
liksom valfriheten av färdsätt ökar för alla grupper. Sambanden mellan stadens 
funktioner är en avgörande faktor för tillgängligheten. Den inbördes planerin-
gen eller lokaliseringen av bostäder, handel, verksamheter och service påverkar 
behovet av resor i hög grad. Ligger funktionerna centralt kan de lättare nås av 
många3. 

     I Trafik för en attraktiv stad (2007) beskrivs hur trafikplaneringen såväl som 
all annan planering, kan ta sin utgångspunkt i människors sociala beteende och 
på så sätt bidra till en bättre stadsmiljö och social hållbarhet. När vi rör oss i 
trafiken agerar vi inte bara utifrån hastighetsgränser och trafikregler, utan också 
utifrån vårt sociala beteende som bestämmer vårt agerande i det offentliga 
rummet. Trafiken måste planeras med ett helhetstänkande, där man tillgodoser 
människors behov och det samlade stadslivet. Om de mänskliga aspekterna 
förbises, försvåras eller försvinner de sociala relationerna mellan människor i 
städers offentliga miljö4. 

1 Gehl (2010)
2 Boverket (2002)
3 TRAST (2007)
4 Gehl (2010)
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Ju större utrymme bilismen får i staden desto större blir behovet av just bilar. En 
ökad tillgänglighet med bil reducerar behovet och efterfrågan av kollektivtrafik. 
Ytterligare en konsekvens som bilismen medför är att parkeringsplatser, som 
är öde på kvällen och natten, inte bidrar till att göra staden mer levande och 
säkrare att vistas i1. 

   Trenden från levande till livlösa städer och bostadsområden som följt industri-
aliseringen, segregeringen och zoneringen av stadens funktioner och beroendet 
av bilen har också orsakat att städer blir tråkigare och mer enformiga. Detta 
påvisar ett annat viktigt behov, nämligen behovet av stimulering. Oundvikligen 
är livet i det offentliga rummet, mer stimulerande och mer givande än någon 
kombination av arkitektoniska idéer. En sammanfattning av iakttagelser och 
undersökningar visar att människor och mänsklig aktivitet är de största föremål 
för uppmärksamhet och intresse. Även den måttligaste formen av kontakt, att 
endast se och höra eller vara nära till andra är tydligen mer givande och mer 
efterfrågad än de flesta andra attraktioner som erbjuds i det offentliga rummet. 
Livet i och mellan byggnader verkar i nästan alla situationer rankas som mer 
väsentliga och mer relevant än områdena och byggnaderna själva2.

2.2 SPACE SYNTAX

I utvecklingen av Space syntax är Bill Hillier den person som varit mest 
framstående. Metoden utvecklades tillsammans med hans kollegor på UCL 
Bartlett Faculty of the Built Environment i London. De har sedan tidigt 80-tal 
bedrivit forskning om byggnader och städers rumsliga egenskaper avseende 
form och funktion. Space syntax är en teknik som kan tillämpas på ett brett 
spektrum av arkitektoniska och urbana problem. 

   I boken Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture (1996) 
redogör Bill Hillier den ganska oroväckande slutsatsen att vi är rika på teoretisk 
kunskap om produktionen av urban design, men saknar välgrundat stöd för att 
förutse det faktiska resultatet av stadsplanering. En slutsats som stöds av det fak-
tum att så mycket av stadsplanering och design under 1900-talet har misslyckats 
med att leverera sina påståenden. Hillier menar att vad vi verkligen behöver är 
inte ännu en normativ teori om urbanism, snarare en analytisk teori om urban-
ism. Det vill säga, en teori som bär kunskap om relationen mellan urban form 
och stadsliv så att vi bättre kan förutse effekterna av urbana mönster3.

SPACE

Hillier använder det engelska ordet space, vilket har en vid betydelse och kan 
i sammanhanget betyda rymd, vidd och rum. Begreppet rymd låter sig inte 
förklaras lika lätt som en fysisk form. Detta dels på grund av att begreppet rymd 
består av tomrum vilket gör att strukturen inte framgår lika tydligt, och dels att 
den inte kan upplevas från endast en plats. Vidare för att se och uppleva hela 
rymden krävs ibland att man rör sig igenom den. Hillier menar att funktioner 
är beroende av formen, och att form förändras långsamt och funktioner snabbt. 
Huvudtesen är att rörelse, både till fots och i fordon, i huvudsak bestäms av 
stadens fysiska konfiguration4.

1 Jacobs (2005)
2 Gehl (2010)
3 Hillier (1996)
4 Ibid



KONFIGURATION

Space syntax använder topologiska beskrivningar istället för geometriska, det vill 
säga bebyggelsens uppbyggnad utan avseende på avstånd eller geometrisk form 
utan fokuserar på dess inbördes lägen och relationer. Målet är att beskriva delarnas 
inbördes lokalisering i helheten snarare än delarna i sig, vilket kallas bebyggelsens 
konfiguration. Hillier hävdar att olika typer av konfigurationsmönster ger olika 
möjligheter för användning. Han ger exempel på hur byggnader används på 
olika sätt beroende på rummens konfiguration. Hilliers grundtanke är att detta 
även gäller i större skala som för t.ex. stadsstrukturer. Vad som är svårt när det 
gäller stadsdelar och städer är att de enskilda rummen är svåra att definiera och 
beskriva hur de förhåller sig till varandra. Även om vissa tydliga platser kan 
urskiljas som exempelvis stadens centrala torg är det svårt då stadsrummet är 
kontinuerligt och därmed i princip ett och samma1.

   Figur 2.1 A-C illustrerar skillnaden för olika rumsliga samband. Låt säga att 
de visar tre förenklade byggnader samtliga bestående av nio rum med samma 
form och mått. Geometrisk tycks de vara påfallande lika men ser vi rummens 
förhållande till varandra, deras topologi, ser vi stora skillnader. Det som är av 
betydelse för den enskilda byggnadens användning är hur de olika rummen är 
sammanbundna med varandra och inte de enskilda rummens form i sig. Djupet 
är det antal steg man behöver göra för att komma till ett rum från alla de andra 
i byggnaden. Varje streck mellan cirklarna illustrerar en länk. Cirkeln med ett 
kryss är startpunkten där dess länk är steget in i byggnaden.

1 Hillier (1996)
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Figur 2.1 A-C 

Illustrerar tre byggnadsplaner och respektives konfigurativa beskrivning. Illustration: Hillier (1996).

A

B

C

A) I denna byggnad måste man 
passera samtliga rum för att nå 
de innersta, vilket tydligt re-
dogörs på djupgrafen. Denna 
struktur lämpar sig för muse-
umsverksamhet. 

B) Rummen nås i denna byg-
gnad via tre mittrum, denna 
struktur ger ett annat ut-
seende på djupgrafen. En van-
lig förekommande struktur för 
kontorsverksamhet.

C) Denna konfiguration får 
mindre djup då rundgångs-
möjligheterna resulterar i färre 
steg för att nå samtliga rum i 
byggnaden. En passande struk-
tur för bostäder.  
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INTEGRATION OCH STEGDJUP

Konfigurationen är mätbar och ger ett integrationsvärde eller stegdjup. De länkar 
som återfinns i djupgrafen återger inte avstånd i meter utan mäter endast rela-
tioner. För att mäta respektive rums stegdjup räknas således samtliga steg eller 
länkar varje rum i byggnaden behöver göra för att nå denna. 

   I figur 2.2 A-C illustreras hur dessa värden ser ut för de ovan nämnda rums-
sammanhangen. Observera att öppningen in till byggnaderna inte är med, det-
ta för att tydliggöra det geometriska förhållandet. Om denna hade varit med 
skulle den räknas som ytterligare en ruta1. Td står för det totala djupet, vilket är 
summan av värdena i rutorna. Det största djupet återfinns i figur 2.2 A och det 
minsta i figur 2.2 C. Rutan i mitten i figur 2.2 C är den bäst integrerade cel-
len, medan hörnen är de minst integrerade. För att räkna ut integrationsvärdet 
används det medeldjup som varje cell har i förhållande till alla andra celler i sys-
temet. Ju lägre djup, desto högre integrationsvärde. Förändras en länk i konfigu-
rationen kan det få konsekvenser på hela systemets integrationsvärde, beroende 
på hur länken är kopplad i systemet som helhet, se figur 2.1 A-C. 

VISTELSE OCH RÖRELSE

Inom space syntax är det funktioner som verkligen är beroende av den byggda 
formen som är av intresse. Det vill säga funktioner av rummet snarare än funk-
tioner i rummet. Det är funktioner av ett mer grundläggande slag för vilka den 
byggda formen verkligen kan sägas ha betydelse. Dessa två grundfunktioner, 
vistelse och rörelse, får betydande rumsliga konsekvenser2. Om vi tar staden som 
exempel finns samband av rum för rörelse, det vill säga stadens gator och torg. 
Samtidigt som stadens tomter och kvarter representerar rum för vistelse. 

   Vid en syntaktisk (funktions-) analys av ett stadsområde handlar det främst om 
gatustrukturens inverkan på rörelsemönster och här har space syntaxforsknin-
gen gjort betydelsefulla upptäckter. Det har visat sig att sättet på vilket gatunätet 
i en stadsdel är uppbyggt har en mycket stark inverkan på var varierade kon-
centrationer av flöden uppstår, både vad gäller gångtrafik och biltrafik. Andra 
aspekter spelar självklart också in för hur vi rör oss och vistas i staden, såsom 
attraktivitet, hållplatser för transport och trivsamma miljöer. Den konfigurativa 
uppbyggnaden har visat sig ha betydligt större betydelse än som tidigare varit 
känt. En stads fysiska struktur kan bara förstås genom rörelse, då hela strukturen 
inte är synlig från en punkt3.

1 Hillier (1996)
2 Spacescape (2010)
3 Ibid

A

        Td: 228               Td: 164             Td: 152

Figur 2.2 A-C

Redogör byggnadernas rumsliga djup eller integration, det vill säga rummens enskilda relation till 
alla andra rum i byggnaden. Illustration: Hillier (1996). 

B C



SIKTLINJER, AXIALLINJER, INTEGRATIONSVÄRDE

Då vi är intresserade av rörelsemönster och flöden kan vi förenklat tänka oss 
att rörelserna sker längs räta linjer, där varje linje representerar en gatu- eller 
gångvägssträckning. Linjerna eller siktlinjerna är helt raka linjer som bryts av 
byggnadsfasader, höga murar, nivåskillnader eller andra hinder. Dessa siktlinjer 
används sedan för att med så få linjer som möjligt täcka in hela stadens sam-
manhängande rum. Siktlinjernas integrationsvärden redovisas i en axialkarta, 
som kan upprättas med hjälp av en datorapplikation speciellt avsedd för space 
syntaxanalyser. 

   Om vi utgår från en karta över London, se figur 2.3 A, kan detta i rörelsehän-
seende beskrivas som i axialkartan, se figur 2.3 B, med minsta antalet räta linjer 
som täcker in hela strukturen av gator och platser i området1. Istället för ett enda 
kontinuerligt stadsrum har vi nu ett begränsat antal linjer vars inbördes förhål-
landen vi kan analysera. Detta genom att beräkna hur tillgänglig eller integrerad 
en viss linje är i förhållande till de övriga i systemet. Det vill säga genom att 
beräkna det genomsnittliga antalet steg som varje enskild linje befinner sig från 
varje annan linje i systemet, detta kallas integrationsvärdet. Steg innebär här hur 
många linjer man måste passera för att nå en viss annan linje eller hur många 
riktningsförändringar man måste utföra. Jämför exempel ovan figur 2.1 A-C och 
figur 2.2 A-C.  

TOLKA AXIALKARTAN

De olika axialkartorna som space syntaxanalysen ger kan tolkas ur tre synvinklar. 

1. Linjestruktur

Först och främst ger axialkartan upphov till en ren linjestruktur, dvs den struk-
tur av linjer vi finner oavsett deras integrationsvärden. Det vi kan urskilja är 
mängden linjer, längden på linjerna och de geometriska mönster de ger upphov 
till över det aktuella analysområdet. Eftersom linjerna representerar stadsrum 
som samtidigt är visuellt överblickbara och fysiskt tillgängliga säger redan detta 
en hel del om området i fråga. Om området till exempel innehåller förhållande-
vis korta linjer innebär det att området är mer rumsligt uppbrutet än ett område 
med förhållandevis långa linjer. Detta kan exempelvis bidra till att området up-
plevs svårt att överblicka och orientera sig i2. 

2. Integrationsstruktur

För det andra ger axialkartan upphov till en integrationsstruktur, det vill säga 
den struktur som linjernas integrationsvärden ger upphov till. Det viktiga är 
just relationen mellan de olika linjernas integrationsvärden. Detta eftersom in-
tegrationsvärdena ofta visar sig fånga vilka linjer som människor använder mest 
för rörelser. 
1 Hillier (1996)
2 Spacescape (2010)
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Figur 2.3 A-B

Vänster; Illustration över Londons of-
fentliga rum. Höger; Axialkarta över 
London. Illustration: Hillier (1996).
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Återfinner vi till exempel de mest integrerade linjerna i endast en mindre del 
av området innebär det att människor främst rör sig i denna del medan de andra 
delarna är relativt glest besökta. Om vi däremot återfinner högt integrerade 
linjer över hela området innebär det att människor är mer jämt spridda över 
området1.

3. Integrationsnivåer

Slutligen ger axialkartan upphov till en viss spridning av integrationsnivåer. Det 
vill säga att den inte bara visar på relationen mellan olika linjers integration utan 
också redovisar ett specifikt värde. För att värdet ska få någon relevans måste 
axialkartan ställas mot en annan. Vad som ofta är av relevans att studera är situ-
ationen i ett stadsområde före och efter en förändring. Vid en sådan förändring 
förändras naturligtvis axialkartans linjestruktur, integrationsstruktur och likaså 
även integrationsnivåerna. Om till exempel integrationsnivån ökar kan vi säga 
att tillgängligheten generellt har ökat i området2. 

GLOBAL OCH LOKAL INTEGRATION

En stor fördel med syntaxmodellen är att den inte bara kan beskriva varje gatu-
sträcknings integration i ett gatusystem som helhet utan även beskriva hur in-
tegrerad den är i sin närmaste omgivning. Analys av hela systemet kallas globalt 
integrationsvärde och analys med en radie på tre steg eller riktningsförändringar 
kallas lokalt integrationsvärde. Genom att jämföra dessa kan man dra intressanta 
slutsatser framförallt i två hänseenden. 

1. Social integration

Det globala integrationsvärdet beskriver de gatusträckningar som är välintegre-
rade i systemet som helhet, därmed kan dessa även tänkas vara betydelsefulla 
för rörelse inom systemet som helhet.  På motsvarande sätt kan det lokala inte-
grationsvärdet förklaras genom att det fångar de gatusträckningar som är mest 
integrerade i sin närmaste omgivning. Sammanfattningsvis kan man säga att 
det lokala värdet främst fångar strategiska gatusträckningar för rörelse inom en 
stadsdel medan det globala gör det för rörelse mellan stadsdelar.  Vidare kan man 
fundera vilka som utför de korta respektive långa resorna. Generellt sätt kan vi 
tänka oss att de globalt integrerade gatusträckningarna i hög grad utnyttjas av 
så kallade besökare och de lokalt integrerade av hemmahörande i närområdet. 
Slutligen kan alltså gatusträckningar inte endast beskrivas som starkt eller svagt 
integrerad, den kan även vara starkt lokalt integrerad men svagt globalt integre-
rad eller vice versa. 

   Till exempel om en gatusträckning är lokalt välintegrerad men globalt 
svagt integrerad kan vi tänka oss att den främst är intressant för korta resor 
eller förflyttningar inom närområdet, och därmed även främst intressant för 
hemmahörande i denna omgivning. Om det istället skulle vara både globalt 
och lokalt välintegrerat skulle det troligen vara intressant både för besökare 
som hemmahörande. Sammanfattningsvis skulle detta resultera i att både 
besökare och hemmahörande kan komma att dela samma rum. På detta sätt kan 
stadsrummets variationer i rumslig integration sägas vara socialt integrerande 
eller segregerande3.  

1 Spacescape (2010)
2 Ibid
3 Ibid
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2. Läsbarhet och orienterbarhet

Vid jämförelse mellan global och lokal integration ges en indikation om områ-
dets läsbarhet och orienterbarhet. De lokala integrationsvärdena beskriver vad 
som är möjligt att uppfatta av en person som rör sig i ett område. Däremot kan 
det vara svårt att lokalt få en bra uppfattning av den globala strukturen vilket 
är av stor betydelse för vår förmåga att orientera oss.  Vid de tillfällen som de 
lokala värdena överensstämmer med de globala kan man säga att det man up-
plever och kan uttyda lokalt även till viss del beskriver de globala förhållandena. 
Områden med hög samstämmighet, och därmed hög läsbarhet och orienter-
barhet är också områden där stadsstrukturen spelar större roll för hur män-
niskor rör sig i området. I områden där så inte är fallet är det istället ofta olika 
former av attraktionspunkter som styr rörelsemönstret. Detta resulterar i att en 
integrationsanalys generellt fångar rörelsemönstret bättre i områden med god 
läsbarhet men sämre i områden där denna inte är lika god. En brist på läsbarhet 
ses i integrationsanalysen som något negativt eftersom det gör att attraktioner 
och stadsmönster inte samspelar, vilket bidrar till en långsiktigt mindre hållbar 
stadsstruktur. Integrationsanalysen kan lyfta fram potentiella rörelsestråk och lä-
gen som idag inte är så använda men som har goda förutsättningar att utvecklas 
till viktiga platser. En långsiktigt mer hållbar stadsstruktur kan byggas genom att 
i sådana områden lokalisera ny bebyggelse och nya funktioner i lägen där dessa 
samverkar med stadsmönstret1.

BERÄKNING AV ORIENTERBARHET OCH LÄSBARHET

Fortsättningsvis kan orienterbarhet och läsbarhet, det vill säga hur man uppfattar 
och förstår staden mätas i space syntax. Det kan tolkas som till vilken grad 
man kan överblicka systemet som helhet. Är denna överblick god kan detta 
enligt Hillier bidra till att väl sammankopplade platser blir välanvända. För att 
ta reda på orienterbarheten i en space syntaxanalys räknas för varje linje i en 
axialkarta dels hur många andra linjer som korsar den, connectivity och dels dess 
integrationsvärde, integration. Dessa värden sätts sedan in i ett spridningsdiagram 
där värdet för konnektiviteten sätts på y-axeln och integrationsvärdet på x-axeln. 
Håller sig dessa observationer nära trendlinjen innebär det att orienterbarheten 
är god. Detta förklaras närmare på nästa sida. 

TRYGGHET OCH NÄRVARO AV ANDRA MÄNNISKOR

Gator och platsers integration i området eller staden har visat sig ha ett samband 
med var brott begås. Hillier ger ett exempel på att bostadsinbrott begås betydligt 
oftare i områden med lägre integrerad struktur. Vidare menar han att samspelet 
mellan lokal och global integration är av avgörande betydelse. Då besökare från 
andra stadsdelar befinner sig i samma rum som människor hemmahörande i 
närområdet, uppstår ett flöde som innebär många “ögon på gatan” som kan iaktta 
och ingripa. Hur många andra människor som finns synliga i rummet samtidigt 
som man själv är där påverkar dessutom ens upplevelse av trygghet. En främling 
man möter på ett ensligt ställe upplevs som hotfullare än om mötet sker på ett 
stråk där man ofta möter flera främlingar kontinuerligt. Att möta en främling 
som vill en illa när man är ensam, eller riskerar att vara ensam, innebär att man 
har mycket sämre chanser till att få hjälp av en ingripande tredje part2. Genom 
att korrelera de lokala integrationsvärdena med de globala kan man se ifall de 
bäst integrerade lokalt motsvaras av samma linjer globalt. Ju mer fragmenterade 
dessa är desto mer är de olika rörelsetyperna separerade från varandra.

1 Spacescape (2010)
2 Hillier (1996)
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STADSRUMMETS LÄSBARHET

Space syntax som analysmetod har i tidigare studier uppvisat stor potential för 
att studera städers rumsliga förhållande. För att beskriva detta närmare redogörs 
ett exempel som härrör från Space is the Machine (Hillier 1996).    

   Två hypotetiska stadsplaner; layout ett i figur 2.4A och layout två i figur 2.4B, 
som båda är sammansatta av samma “block” av byggnader. I det första fallet är 
blocken ordnade på ett sätt som har en viss grad av läsbarhet, i och med plac-
eringen av blocken kan man urskilja ett stadsmönster med gatustruktur och ett 
torg i högra delen. I den andra layouten är samtliga block detsamma som tidig-
are, men har flyttats något med effekten att systemet uppfattas mindre stadslikt 
och mindre läsbart. Den uppenbara skillnaden av planerna kan förklaras av att 
en människa som befinner sig i “staden” kommer att uppfatta stadsrummens 
läsbarhet olika mycket1. 

För att mäta denna läsbarhet behövs några begrepp förklaras närmare. Rum-
men, eller ytorna som det handlar om i detta tvådimensionella fall, definieras 
från byggnadernas fasader. Det kan beskrivas som varje del av gatan man kan 
se från någon del av fasaden. Detta leder till att det blir många ytor som kor-
sar varandra. Antalet gånger en yta korsas av någon annan yta definieras som 
ytornas konnektivitet. Därefter kan man beräkna de olika ytornas stegdjup till 
alla andra ytor och på så sätt undersöka hur välintegrerade ytorna är, alltså hur 
många steg det är från en yta till alla andra i systemet, figur 2.4C och figur 2.4D. 
De ytor som har högst integration bör, för att systemet ska vara läsbart, också 
ha en hög konnektivitet. Detta innebär att för en välintegrerad yta, som det är 
få steg till övriga ytor i systemet också bör vara direkt ansluten till många ytor2.

   I figur 2.4E och figur 2.4F ser vi hur ytornas integrations- och konnektivitet-
segenskaper plottas i ett spridningsdiagram. I dessa diagram ser vi hur punk-
terna tenderar att samlas kring en trendlinje. Detta är mer tydligt i det vänstra 
diagrammet till skillnad från det högra. Desto mer samlade de förhåller sig kring 
denna trendlinje desto mer läsbar kan man säga att planen är. Trendlinjen bör 
inte vara vare sig för brant eller för flack då det innebär att systemet av rum har 
antingen för hög integration och för låg konnektivitet eller vice versa. 

1 Hillier (1996)
2 Ibid

A       B

C       D

Figur 2.4 A-D

A-B; Illustrerar två hypotetiska stads-
planer som båda är sammansatta av 
samma “block” av byggnader.  

C-D; Illustrerar skillnaden som de 
båda stadsplanerna utgör avseende 
läsbarheten.  

Illustration: Hillier (1996).



Vi ser att den första planen, med respektive spridningsdiagram till vänster, är i 
mycket högre grad läsbart än vad den andra planen är. Något vi kanske kände på 
oss intuitivt men hade svårt att förklara varför. Hur samlade punkterna är kring 
trendlinjen går att mäta matematiskt genom en regressionsanalys vilken result-
erar i ett mätdata som kallas korrelationsgrad. Denna korrelationsgrad betecknas 
R2 och ger ett värde mellan noll och ett, där ett betyder perfekt korrelation och 
där noll betyder att ingen korrelation existerar1.    

I figur 2.4G, figur 2.4H, figur 2.4I och figur 2.4J är ytorna som utgör torget i 
respektive plan markerade samtidigt som ytornas motsvarande punkter i sprid-
ningsdiagrammet markerats. Vi ser att ytorna i den första planen har högst kon-
nektivitet och är de mest integrerade. I den andra planen är ytornas punkter 
mer utspridda över grafen vilket visar på att stadsrummet kommer få en sämre 
orienterbarhet/läsbarhet.

Det finns även andra sätt att illustrera rumsligheter på än element som ytor. Det 
har visat sig att axiallinjer har en bättre förmåga att illustrera synlighet i stad-
srummet, de motsvarar vad som tidigare benämnts som siktlinjer. I figur 2.4K 
och figur 2.4L ser vi hur linjer utritade som tangenter till varje hörn på varje 
byggnad får illustrera alla de olika siktlinjer som existerar i planerna. Efter en 
likadan integrationsanalys ser vi i figur 2.4M och figur 2.4N att läsbarheten för 
den första planen förbättrats ytterligare utifrån dessa axiallinjer2.

1 Hillier (1996)
2 Ibid
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Figur 2.4 G-J

Ytorna som utgör torget i respektive 
plan är markerade samtidigt som 
ytornas motsvarande punkter i sprid-
ningsdiagrammet markerats. 

Illustration: Hillier (1996).

Figur 2.4 E-F

Ytornas integrations- och konnek-
tivitetsegenskaper plottas i ett sprid-
ningsdiagram. 

Illustration: Hillier (1996).
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Att matematiskt beräkna de offentliga rummens integrationsegenskaper 
tillåter oss inte bara att analysera redan byggda miljöer utan även förutspå hur 
planerad bebyggelse kommer att fungera och användas. Sådana analyser leder 
i förlängningen till en större förståelse om hur städer kommer att fungera i 
praktiken1.

2.3 URBANITET

I likhet med Hillier förespråkar Lars Marcus i publikationen Spatial Capital 
and how to measure it- An outline of an analytical theory of urban form (Marcus 
2007) ett så kallat rumsligt kapital. Marcus behandlar förhållandet mellan ur-
ban form och stadsliv och hur dessa två skapar en socio-spatial kategori som 
han kallar urbanitet. Enkelt beskriver han hur urban form som ett resultat av 
stadsplanering påverkar stadslivet. Hur det stöder, hindrar och organiserar, vilket 
skapar varianter av urbanitet. Den korta allmänna definitionen av urbanitet är 
enligt Marcus; 

“urbanitet, både socialt och rumsligt, utgörs främst av hög tillgänglighet och hög mång-
fald”

   Han menar att denna företeelse är mätbar och benämner det rumsligt kapital. 
Den mest utvecklade tekniken för att mäta och fånga aspekter av urban form 
med tydlig inverkan på graden av tillgänglighet och mångfald i städerna är en-
ligt Marcus den rumsliga integrationsanalysen inom space syntaxforskningen.       

   Lars Marcus menar att när man i Sverige idag talar om förändring av stadsde-
lar är lösningen nästan alltid att förtäta. Han menar att det finns andra åtgärder 
än förtätning för att skapa större underlag för den lokala ekonomin. Marcus 
förespråkar att man arbetar med stadens design, genom att dra om gatusträck-
ningar eller integrera stadsdelar på ett effektivt sätt så kan tillgängligheten och 
även kvalitén öka i stadsdelen och i staden som helhet2.

1 Hillier (1996)
2 Marcus (2007)

K       L

M       N

Figur 2.4 K-L

Istället för ytor ser vi hur linjer utritade 
som tangenter till varje hörn på varje 
byggnad får illustrera alla de olika 
siktlinjer som existerar i planerna. 

Figur 2.4 M-N

Vid jämförelse i en integrationsanalys 
förbättras läsbarheten ytterligare för 
den första stadsplanen.

Illustration: Hillier (1996).



2.4 MÅNGFALD OCH TRYGGHET 

VILLKOR FÖR MÅNGFALD

Hur stadsrummet är organiserat påverkar stadsdelens ekonomi och mångfald. 
Jane Jacobs teori om vad som skapar mångfald av funktioner och användare in-
nebär att följande villkor uppfylls. Det är viktigt att poängtera att alla fyra villkor 
i kombination krävs för att skapa en mångfald, ifall en av dem saknas försämras 
stadsdelens potential. Genom att uppnå dessa kriterier kan stadsdelar bli mer 
ekonomisk attraktiva eller framgångsrika1.

1. Primära funktioner

Stadsdelen och så många ingående delområden som möjligt inom denna 
måste användas för mer än en primär funktion, företrädesvis mer än två. Dessa 
funktioner måste säkerställa närvaron av människor utomhus, vid olika tider på 
dygnet, och att människor på detta vis delar på de gemensamma utrymmena.

2. Kvarter

Merparten av kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna 
och gathörnen måste komma tätt. Långa kvarter hindrar människor från att 
beblanda sig när de använder de primära funktionerna. Jacobs anser att det är 
hur människor rör sig och var deras vägar korsas som binder samman områden 
med dess brukare, vilket underlättas då kvarteren är korta och vällänkade, se 
figur 2.5. 

3. Byggnader

Stadsdelen behöver innehålla en blandning av bebyggelse av olika ålder och skick. 
En betydande andel bör vara äldre bebyggelse vilka inte har samma höga krav 
på ekonomisk avkastning som ny bebyggelse. Därmed skapas förutsättningar för 
en varierad företagssammansättning och framför allt för nyföretagande. 

4. Täthet

Det måste finnas en hög befolkningskoncentration, eller täthet, i form av antal 
bostäder och arbetsplatser. Det publika rummet måste befolkas av människor.

En primär funktions förmåga att skapa stadsliv är också beroende av den rumsli-
ga kontexten den befinner sig i, det vill säga vilken attraktionskraft den samlade 
miljön har. Det bör här åter påpekas att en primär funktion i sig själv inte kan 
skapa stadsmångfald. Alla fyra faktorer i kombination måste uppfyllas. Förutom 
de fyra övergripande faktorerna måste dessutom blandningen av funktioner 
vara effektiv för att en mångfald ska uppnås. Effektivitet utifrån Jacobs defini-
tion innebär först och främst att de människor som befolkar en stadsdel vid 
dygnets alla timmar måste använda samma gator. Om de skiljs åt ifrån varandra 
kan ingen stadsmångfald uppstå2. 

1 Jacobs (2005)
2 Ibid
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Figur 2.5

Illustrerar rumsliga förutsättningar 
för möten genom korta respektive 
långa kvarter. 

Illustration: Jacobs (2005).
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Centrumbildningar kan ge en stadsdel dess identitet, men det krävs att hela 
kvarteret runtomkring har en mångfald och variation för att detta ska kunna 
ske. Jacobs menar att de faktorer som påverkar en kommersiell mångfald också 
är faktorer som påverkar andra typer av mångfald. Anledningen till att man i en 
stad ska eftersträva mångfald är att denna är grunden för stadens ekonomiska 
stabilitet och dess förmåga att attrahera invånare.

   Om ett område genom planering ska kompletteras med en funktion måste 
man enligt Jacobs ha klart för sig vad det är som ska uppnås. Ifall syftet är att 
exempelvis få människor att uppehålla sig i området under andra tider än vad 
de för tillfället gör, bör verksamheter tillföras för att bidra till detta. Sekundär 
mångfald uppstår när verksamheter etableras med anledning av de primära 
funktionernas närvaro. De kan i sin tur erbjuda kompletterande service till 
besökarna av de primära funktionerna1. 

FAKTORER FÖR TRYGGHET

En starkt trafikerad gata i staden är ofta en trygg gata att vistas på, medan en 
folktom gata ofta är en rikskabel plats. Jacobs skriver att det krävs att tre huvud-
faktorer är uppfyllda samtidigt för att människor från andra stadsdelar ska lockas 
till en gata och bidra till att den blir tryggare.

1. Tydliga gränser mellan offentliga och privata rum.

2. God överblick från husen ut mot gatan, dvs. inga fönsterlösa fasader  
 utmed gatan.

3. Kontinuerlig användning av gaturummet. Dels så att det är tillräckligt  
 många som är ute och övervakar vid olika tidpunkter och dels på   
 grund av att det är intressantare att betrakta gaturummet ifall det   
  råder aktivitet där. 

En grundförutsättning för ovanstående är att det finns butiker och allmänna 
inrättningar i bottenplan så att människor som inte bor på just den gatan har 
anledning att röra sig och vistas där. Jacobs skriver också att människor lockar 
människor och att människor tycker om att betrakta andra människor. Därmed 
konstateras att det finns både användare och betraktare på en offentlig plats2. 

1 Jacobs (2005)
2 Ibid



2.5 MÄNNISKAN I STADSRUMMET

AKTIVITETER I DET OFFENTLIGA RUMMET

Hur stadsmiljön samspelar med det sociala livet i städerna behandlar Jan Gehl i 
boken Life Between Buildings (2010). Gehl inleder med att förklara och dela in 
aktiviteter som sker i de offentliga stadsrummen som berör hur människor rör 
sig och vistas där. Aktiviteterna kan delas in i tre kategorier vilka ställer olika 
krav på den fysiska miljön: nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter och sociala 
aktiviteter.

   De nödvändiga aktiviteterna innefattar dem som är obligatoriska, exempelvis 
att gå till skolan, åka till arbetet, handla, vänta på bussen eller besöka läkaren.  
Dessa aktiviteter innebär inget större deltagande, de är vardagliga sysslor och 
tidsfördriv som ingår i denna kategori. Eftersom aktiviteterna är nödvändiga är 
de näst intill oberoende av de fysiska förhållandena, som väder och årstid. 

   De frivilliga aktiviteterna är av en annan karaktär, de omfattas av de syssel-
sättningar man deltar i av egen vilja samt om tid och rum gör det möjligt. Ex-
empel på aktiviteter i denna kategori är att ta en promenad för att få frisk luft, 
att betrakta omgivningen eller att sitta och njuta i solen. Frivilliga aktiviteter 
sker endast under gynnsamma yttre förhållanden, det vill säga när väder och 
rum är inbjudande. Detta förhållande är av särskild innebörd i relation till fysisk 
planering, då de flesta av de rekreativa aktiviteterna som är särskilt trevliga att 
utföra utomhus återfinns i just denna kategori av aktiviteter. 

   De sociala aktiviteterna är alla beroende av närvaron av andra människor i 
det offentliga rummet. Sådana aktiviteter inkluderar barn som leker, att man 
hälsar på någon, att samtala eller den viktigaste av de sociala aktiviteterna, pas-
siv kontakt, att se och höra andra människor. Dessa aktiviteter kan även kallas 
resulterande aktiviteter, eftersom de i nästan alla fall härstammar från aktiviteter 
kopplade till de andra två kategorierna av aktiviteter. De utvecklas i samspel 
med de andra aktiviteterna eftersom andra människor är i samma rum, möts, 
passerar eller är inom synhåll av varandra. Sociala aktiviteter uppstår spontant, 
som en direkt konsekvens av att människor rör sig i samma rum. Detta innebär 
att sociala aktiviteter indirekt stöds när nödvändiga och frivilliga aktiviteter ges 
bättre förutsättningar i de offentliga rummen1. 

   När stadsrum är av bristande kvalitet sker endast nödvändiga aktiviteter. I 
kontrast till när de offentliga miljöerna är av god kvalitet sker nödvändiga aktiv-
iteterna i samma utsträckning men de tenderar att ta längre tid, för att de fysiska 
förhållandena är bättre. Likaså kommer flera frivilliga aktiviteter att framträda 
eftersom rum och situation nu inbjuder människor att stanna upp, sitta, äta och 
så vidare. Det är närvaro av andra människor, aktiviteter, händelser, inspiration, 
och stimulering som omfattar de viktigaste kvaliteterna av offentliga miljöer. 
Gehl berör hela spektra av aktiviteter som i kombination gör städers offentliga 
miljöer meningsfulla och attraktiva2.

STADSKVALITETER

I stadsrum där många väljer att vistas och njuta av stadslivet finner man att 
miljön också är god och uppfyller många av stadsrummens kvalitetskriterier. I 
Life between buildings (2010) beskriver Gehl en stadsanalys där 12 olika kvaliteter 
för stadsmiljön behandlas. 

1 Gehl (2010)
2 Ibid
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Stadsrummets kvalitetskriterier beskriver hur relationen mellan staden och 
människorna fungerar och hur vi agerar i staden. Kriterierna är uppdelade i tre 
grupper, skydd, komfort och njutning. Skydd handlar om nödvändigheten av att 
vara skyddad mot olyckor och obehag. Komfort handlar om hur stadsrummet 
ska utformas så att fotgängare kan röra sig fritt samt stå och sitta där det känns 
bra och naturligt. Njutning handlar om att utnyttja de kvaliteter, attraktioner 
och härligheter som finns i goda stadsrum. Det handlar om att skapa en plats i 
mänsklig skala med goda klimatförhållanden och en arkitektoniskt vacker stad 
med fina detaljer och bra material.

   För att en stad ska kunna ha ett fungerande och varierat stadsliv anser Gehl att 
det krävs en hälsosam balans mellan de olika trafikantgrupperna. Förutsättnin-
garna för de gående, därmed också för stadslivet, påverkas starkt av bilens domi-
nans. Är bilen för dominant i utformningen av staden och dess rum begränsas 
möjligheterna och utrymmet för gående, cyklister och i förlängningen även 
kollektivtrafiken. Detta eftersom även kollektivtrafiken är beroende av att man 
komfortabelt och tryggt kan ta sig till fots till dess stationer, både dagtid och 
nattetid. 

   I en välfungerande stad finns det alltså rikliga möjligheter att ta sig fram till 
fots, man kan gå avslappnat och tryggt, framkomligheten är god och man kan 
vila och kommunicera. Staden är utformad så det bästa av klimatet tas tillvara 
och man skyddas från klimatets negativa sidor. I ett välfungerande fotgängar-
landskap känner man att man kan röra sig tryggt både på dagen och på natten. 
Och eftersom människan är starkt påverkad av sin omgivning är en visuellt 
stimulerande miljö mycket viktig1. 

1 Gehl (2010)

1. Skydd mot trafik och olyckor. Upplevelsen av trygghet i relation till trafik, så att varken 
barn, föräldrar eller andra behöver vara bekymrade när de är på platsen.

2. Skydd mot våld och kriminalitet. Levande stadsmiljö, funktioner som överlappar både 
på dagen och på natten samt god belysning.

3. Skydd mot obehagliga klimatfaktorer. Vind, nederbörd och kyla.   

4. Möjlighet att gå. Plats till att gå bekvämt, bra beläggningar och inga hinder. Intressanta 
fasader och tillgänglighet för alla, ramper, hissar etc.

5. Möjlighet att stå/uppehålla sig. Uppehållszoner, kanteffekt. Stödjepunkter att stå vid 
samt detaljrika fasader som inverterar till uppehåll.  

6. Möjlighet att sitta. Sittzoner, maximera fördelarna, utsikt, sol och människor att beskåda. 
Bra sittplatser, bra sittmöbler och bra lokalt klimat. 

7. Möjlighet att se. Rimliga avstånd, obehindrad utkik och belysning p kvällen och natten. 

8. Möjlighet att tala och höra. Låg bullernivå och samtalsvänliga sidoarrangemang. 

9. Möjlighet till aktivitet. Inbjudan till fysisk aktivitet, lek utveckling och nöje. Aktiviteter 
över lite längre tid och tillfälliga aktiviteter liksom spontana aktiviteter.

10. Skala. Dimensionering av byggnader.

11. Möjlighet att njuta av positiva klimataspekter. Sol, värme och lä.

12. Estetisk kvalitet/positiva sinnesintryck. Bra design och fina detaljer, fin utsikt, goda 
material och träd, planteringar och vatten.
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STADENS UTFORMNING PÅVERKAR DET SOCIALA LIVET

Det finns ett starkt samband mellan stadens sociala liv och stadsrummets fysiska 
utformning. Stadens fysiska struktur kan främja eller förhindra människors möj-
lighet till visuell och hörbar kontakt med andra människor på minst fem olika 
sätt, se figur 2.61. 

1. Sprida respektive samla människor

Om människor skiljs åt funktionellt har detta en negativ effekt på hur vi upp-
lever staden. Likaså om stadslivet sprids i flera system och trafiken planeras utan 
funktionsmässiga överlappningar, så upplevs detta som en reduktion av stadslivet 
och de mänskliga kontakterna minskar. Genom att sträva mot att samla män-
niskor visuellt, rumsligt och trafikmässigt samtidigt som man överlappar flera 
funktioner, aktiviteter och rörelser i tid anser Gehl att stadsrummet upplevs som 
mer intensivt, levande och socialt välfungerande.  

2. Långa avstånd respektive korta

Stora stadsrum och breda gator bidrar ofta till att skapa mindre visuell och social 
kontakt mellan människor på respektive sida av rummet. Korta avstånd och en 
mer mänsklig skala verkar däremot inbjudande för många. Gehl menar att vi 
söker oss instinktivt till platser och stadsrum som vi kan överblicka och där vi 
kan relatera till andra människor. 

1 TRAST (2007)
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1. Sprida respektive samla människor.

2. Långa avstånd respektive korta.

3. Höga hastigheter respektive låga.

4. Skilda plan respektive samma plan.

5. Bristande orientering respektive god rumslig 
orientering. 

Figur 2.6

Illustrerar exempel som hindrar eller 
möjliggör social kontakt i det offentliga 
rummet. 

Inspiration: Gehl (2010).
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3. Höga hastigheter respektive låga

Det är inte antalet människor på en gata som är viktigt, utan också hur länge 
de uppehåller sig i vårt synfält. Samma antal människor på en gata kan upplevas 
mycket olika beroende på om de kör igenom på en minut eller om de rör sig till 
fots längs gatan på 10 minuter. Det är således viktigt att prioritera de långsamma 
trafikanterna när man önskar ett levande stadsrum. 

4. Skilda plan respektive samma plan

Nivåskillnader är ofta barriärer, inte bara fysiskt utan även visuellt och socialt. 
De flesta fotgängare undviker gärna både gångtunnlar och broar då man ofta 
söker att gå den genaste vägen, även om den innebär risktagande i form av att 
ta sig över fysiska barriärer, med större risk i trafiken som resultat. Så långt som 
det är möjligt bör man säkra visuell kontakt mellan människor och fysisk för-
flyttning i samma plan i stadens rum, för att möjliggöra och bjuda in till social 
kontakt och möte mellan människor. 

5. Bristande orientering respektive god rumslig orientering

Slutligen kan det vara svårt att orientera sig i gaturum och stadsrum. Detta kan 
bero på många faktorer såsom dominerande eller döljande planteringar, ostruk-
turerad användning av möbler, bristande skyltning, orientering av människor 
bort från varandra, dålig framkomlighet, bristande belysning osv. Allt är exempel 
på faktorer som hindrar social kontakt och balans. Därför bör det arbetas ak-
tivt för en god rumslig orientering, som kan främja mötet mellan människor i 
stadens rum både trafikmässigt, visuellt och fysiskt1.

1 Gehl (2010)
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KAPITEL 3

UMEÅ STAD

3.1 UTVECKLINGSOMRÅDET
I detta avsnitt behandlas betydelsefulla aspekter i den byggda miljön inom utveck-
lingsområdet på Teg. Genom att byggnaderna och stadsrummen uppmärksam-
mas blir man medveten om de särdrag och identitetsskapande kvaliteter som 
ger stadsdelen dess karaktärsdrag. Vidare fås en djupare förståelse för hur platser 
används och vad som eventuellt hindrar en god och hållbar livsmiljö.

BEBYGGELSESTRUKTUR

Bebyggelseutvecklingen har de senaste decennierna skett genom förnyelse och 
förtätning främst inom området norr om Bölevägen ner mot älvstranden, mel-
lan Bryggargatan och europavägarna1. Utbyggnad av stora trafikleder och åtföl-
jande trafikregleringar har medfört negativa effekter till stadsdelen. Naturliga 
rörelsemönster har brutits och åtkomsten av ett tidigare fungerande stads-
delscentrum har försämrats genom delningen av stadsdelen som trafikrummet 
medför. 

   Boendestrukturen redogörs för i figur 3.1 där de gulfärgade områdena visar 
bostadskvarter. Befolkningsstatistik uppger att omkring 3 800 invånare är bo-
satta inom utvecklingsområdet i de centrala delarna av Teg2. Fördelningen av 
befolkningen visar hur tätheten varierar över områdets yta och att det längs 
trafiklederna är relativt låg boendetäthet. 

   Inom utvecklingsområdet är en rad stadsbyggnadsprinciper representerade.     
Både tät kvartersstad med vissa inslag av verksamheter och mer funktionsupp-
delade områden framförallt längs trafiklederna. De större industrikvarteren län-
gs trafiklederna bidrar till områdets karaktär som trafikrum. Detta särskilt när 
verksamheterna är kopplade till trafikens närvaro, exempelvis återfinns där flera 
butiker som säljer drivmedel. Dessa funktionsområden medför nackdelar såsom 
sämre orienterbarhet, mindre yteffektivitet, ovårdade restpartier, otrygghet i ex-
empelvis gångtunnlar. Likaså medför det svårigheter att skapa ett traditionellt 
stadsliv med butiker, caféer och service intill huvudstråken. Området präglas 
av separerade trafiksystem vilka ställer krav på större ytor och där restpartier 
är vanliga mellan såväl de olika trafiksystemen som mellan de olika funktions-
områdena. Resultatet har blivit en gles stadsbygd med stora avstånd som är 
ansträngande och tråkig att röra sig i som fotgängare och som ofta förutsätter 
att förflyttningar sker med bil.

   Utvecklingsområdet har ett blandat innehåll med bostäder, arbetsplatser, skol-
or och handel. Den kommersiella verksamheten är koncentrerad till särskilt två 
viktiga stråk, Tegsvägen och stråket kring europavägarna. 

1 Umeå kommun (2006)
2 Umeå kommun1 (2011)
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Figur 3.1 

Illustration över 
funktionsområden samt 
offentliga byggnader inom 
de centrala stadsdelarna.

Inom utvecklingsområdet 
utmärker sig industri-
områdena längs trafik-
stråken i söder samt Tegs 
centrum med bl. a. Tegs 
kyrka.  

Figur 3.2 

Illustration över grön- 
och blåstruktur inom de 
centrala stadsdelarna. 

Lägg märke till att de 
få grönområden som 
syns på kartan inom 
utvecklingsområdet finns 
längs trafiklederna och 
stråket längs med älven 
mot Bölesholmarna. 

Figur 3.3 

Illustration över trafik-
strukturen inom de 
centrala stadsdelarna. 

Linjerna representerar 
lokala busstrafikens 
stomlinjer. De streckade 
linjerna utgör huvudleder 
för gång- och cykeltrafik, 
gatunätet kan anas i 
bakgrunden. Hållplatser 
för kollektivtrafiken utgörs 
av de svarta prickarna. 

FUNKTIONS-

OMRÅDEN

GRÖN- OCH 

BLÅSTRUKTUR

TRAFIKSTRUKTUR

handelsområde

bostadsområde

offentlig byggnad

industriområde
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Stadsdelens torg, Tegsplan, bildar tillsammans med Teg kyrkans förgård en med-
vetet gestaltad mötesplats av värde för stadsdelen som i övrigt saknar sådana1.  
Torget inramas av stadsdelens kommersiella centrum från 1940-talet, Tegsborg. 
Länge var torget stadsdelens landmärke och som idag inrymmer bland annat 
en tobakskiosk och ett konditori. De två motstående byggnaderna från torgets 
tillkomst på 70-talet ramar ytterligare in torget och medverkar till en rums-
lighet. Dessa byggnader inrymmer bland annat verksamheter som bank, vård-
central, kontor, livsmedelsbutik och apotek.

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR

Tegs grönstruktur skildrar områdets historia som gammal jordbruksbygd. En 
stor del av bebyggelsen ligger på f.d. jordbruksmark och naturlig skogsmark 
finns idag endast vid Bölesholmarna och på Bölekläppen. De parker som finns 
är små och ofta omgivna av bebyggelse eller vägar. Trots detta kan man betrakta 
Teg som en relativt grön stadsdel, detta till följd av att växtligheten är av god 
kvalitet på privat tomtmark samt att bebyggelsen är gles. Särskilt betydelsefulla 
är de riktigt gamla tallarna som härstammar från en tidigare bebyggelsestruktur. 

   Betydelsefulla rekreationsområden inom området är älvslandskapet och Rö-
bäcksslätten, sistnämnda inklusive Bölekläppen. Grönstråket utmed Umeälven, 
och älven i sig, har stor betydelse både som rekreationsmiljö för umeborna men 
även som biologisk korridor genom Umeå. Delar av grönstråket utmed älven är 
idag ren natur, medan andra delar har en mer stadsmässig karaktär. Älvrummet 
bidrar till en unik möjlighet att promenera helt avskild, mitt i naturen endast ett 
stenkast ifrån centrumkärnan.

   Längs Umeälvens södra strand och inom synhåll från Umeå centrum ligger 
de grönskande och mycket uppskattade Bölesholmarna. Vegetationen i området 
domineras av tät lövskog och växtligheten har höga värden både för det biolo-
giska livet och för rekreationsupplevelserna. Längs älvkanten finns en gång- och 
cykelväg och när man färdas längs denna är man helt avskild från bebyggelsen. 
Stråket från Bölesholmarna in mot staden avslutas med ett parkområde som 
vänder sig mot älven. Detta område var tidigare övergivet och misskött men 
platsen visade på stor potential och är nu omvandlad till en viktig entrépark 
mot rekreationsområdet.

   Området mellan Gamla bron i väster och Kyrkbron i öster är endast delvis 
tillgängligt för allmänheten. Det finns en strandpromenad som är något sliten 
och behöver rustas upp mellan Gamla bron och Tegsbron. Fortsättningsvis mel-
lan Tegsbron och Kyrkbron finns ett par parker som går ända ned till älven men 
de mesta är privat tomtmark. Området mellan broarna har stor potential som 
stadsnära promenadstråk. En båt- eller skidfärd längs Lillån upplevs som en tur 
mitt i naturen då bebyggelsen knappt är synlig. Gång- och cykelvägen längs 
älven slutar idag vid bron över till Ön.

1 Umeå kommun (2006)
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Figur 3.4

Bölesholmarnas gröna och rofyllda miljö. Lägg märke till närheten till Umeå centrum i horrisonten 
med Gamla bron i förgrunden. 
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TRAFIKSTRUKTUR

Gång- och cykel

Längs alla större vägar med undantag för europavägarna finns tillgång till ett 
flertal gång- och cykelvägar, varav två är genomgående och förbinder Teg med 
Umeå centrum, se figur 3.3. Det ena, Röbäcksstråket, löper genom stadsdelen 
på Bryggaregatan med blandad trafik fram till Bölevägen och vidare på egen 
bana emot Gamla bron. Det andra stråket, Flygstråket, förbinder flygplatsen med 
stadens centrum. Stråket löper på separat gång- och cykelbana längs Norra 
Obbolavägen fram till Fågelstigen och vidare ut över Kyrkbron, åtskilt från 
motortrafiken. Efter att cykelförbud infördes på Tegsbron har de centrala delarna 
av Tegs koppling med stadens centrum försvagats.  

   Viktiga stråk i öst- västlig riktning är dels gång- och cykelvägen längs Norra 
Obbolavägen vidare västerut korsande i planskildhet de stora trafiklederna in 
på Bölevägen och längs denna. Ytterligare en gång- och cykelförbindelse finns 
längs Tegsvägen med över och underpassager i korsningarna med trafiklederna. 
Den allmänna uppfattningen är att underpassagerna inom stadsdelen är trånga, 
tråkigt utformade och har brister ut trygghets- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
Förutom de större gång- och cykelstråken erbjuder stadsdelens lokalgator ett 
behagligt cykelnät inte synligt på cykelkartan men likväl tillgängligt. 

Fordon

Bölevägen är en av stadsdelens äldsta vägar som tillsammans med Norra 
Obbolavägen binder ihop Teg längs älven. Den bågformade och svagt kuperade 
gatusträckningen är medeltida och utgjorde från 1730-talet en del av kust-
landsvägen1. Norra Obbolavägen är likt Bölevägen en av Tegs äldre vägar och 
har sedan 1920-talet sammanlänkat Obbola med Teg och staden. Den kantas på 
väg in mot centrala Teg främst av småhus, på de flesta tomter dolda av vegetation 
och stora träd. 

1 Umeå kommun (2006)

Figur 3.5

Gamla bron som utgör gång- och 
cykelförbindelse över Umeälven mellan 
Teg och Centrala stan.
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Längs den centrala sträckan, norr om Tegsvägen, är gaturummets inramning 
mer omväxlande. Tegskyrkan utgör här ett närmast monumentalt inslag medan 
den naket exponerande bilparkeringen vid Tegs centrum upplevs som en 
abrupt avslutning på gatustråket. Sammantaget upplevs Norra Obbolavägen 
främst som ett transportrum utan sammanhållen gestaltning och samspel med 
det omgivande stadslandskapet. 

   Tegsvägen är ett renodlat transportrum med undantag för en delsträcka på 
Västteg. Vilket innebär att gatan fördelar trafik inom stadsdelen och via Kyrk-
bron vidare till andra delar av staden. Närmast Kyrkbron är Tegsvägen omgiven 
av bullerskyddande slänter och plank. Vegetation kring gatan fungerar som en 
bidragande faktor till att minska skalan på trafikrummet. 

   Riksvägen, även kallad riksväg 13, anlades som ny infart söderifrån i samband 
med att Tegsbron byggdes 1949. Gaturummet är relativt öppet i jämförelse med 
övriga infartsvägar till Teg med undantag för europavägarna, som Riksvägen 
ansluter till via en trafikplats med stora impedimentytor. Europavägarna E4 och 
E12 som sträcker sig genom Teg är utformade med motorvägsstandard. Tran-
sportleden delar stadsdelen i två delar, Öst- och Västteg, och fungerar som en stor 
barriär främst för de oskyddade trafikanterna som vill korsa vägen. Vägområdet 
inklusive de två trafikapparaterna med vidsträckta, gräsklädda slänter utgör ett 
stort impediment i stadslandskapet. En del av vägavsnittet har dock hög kvalitet 
med en uppvuxen björkallé med dubbla trädrader och utgör ett trevligt inslag 
för de som anländer staden söderifrån.

TRAFIKMÄNGD

Umeå kommun gör årligen trafikmätningar över antal fordon, typ av fordon 
och hastigheter på ett antal platser i kommunen. Biltrafikflödet för mätår 2010 
redogörs i figur 3.6. 

Befintliga stråk och respektive rörelsemängd anges ovan, detta för att senare 
jämföras med resultatet av space syntaxanalysen. Som tidigare nämnts, under 
avsnitt 1.1 Bakgrund, beräknas koncentrationen av trafik i det centrala stadsom-
rådet accelerera i takt med Umeås utbyggnad. En befolkningstillväxt på cirka 
900 invånare per år antas generera en ökad trafikbelastning till cirka 30 000 
fordon/dygn på de mest belastade delarna om ingenting görs1.

1 Umeå kommun1 (2001)

Figur 3.6

Mätningarna anger att det i genom-
snitt färdas drygt 27 000 fordon längs 
E4/E12 genom centrala Teg under ett 
vardagsdygn. Trafikmängden är således 
ungefär dubbelt så mycket jämfört med 
övriga broar över älven, Kyrkbron och 
Kolbäcksbron. Kartan visar biltrafik-
flöden i tusental i Umeå tätort. Vardags-
dygnstrafik innebär trafikflöde under 
måndag - fredag (vardagar). På helgerna 
är trafikflödet generellt lägre. 12000
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3.2 MÅL OCH STRATEGIER FÖR UMEÅ
Visionen om att Umeå ska bli 200 000 invånare senast 2050 är en viktig ut-
gångspunkt i det kommunala översiktliga planarbetet liksom Aalborgåtagan-
dena, som vägleder i ambitionen att uppnå en hållbar utveckling. Det är framför 
allt dessa kommunala målsättningar som ska stimulera en fortsatt hållbar tillväxt 
för Umeå.

ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSMÅL FÖR UMEÅ

Umeå kommunfullmäktige antog år 2008 ett nytt tillväxtmål om 200 000 in-
vånare senast år 2050. Ett mål som gör tillväxten till en central fråga i stads-
planeringen. En sådan förändring kommer att kräva en attraktiv stadsmiljö och 
ett fungerande stadsliv. Den framtida tillväxten ska huvudsakligen ske i Umeås 
centrala delar, inom andra befintliga stadsdelar samt inom områden som är möj-
liga att nå via förlängning av kollektivtrafikstråk och som kan bidra till ett bra 
klimat för stadens handel1. 

   Befolkningen i Umeås centrala delar uppgår i nuläget till omkring 11 000 
invånare och 1 500 invånare inom sjukhus- och universitetsområdet. I sce-
nariot för ett Umeå med 200 000 invånare föreslås antalet boende i de centrala 
stadsdelarna öka med 15 000 invånare varav omkring 5 000 enheter på Teg. 
En enhet motsvarar 100 m2 bruttoarea (BTA) och inrymmer en medelstor 
bostadslägenhet eller verksamhet, som t ex skola, butik, kontor beroende på var 
bebyggelsen är lokaliserad2. 

   För att staden ska kunna växa behövs utrymme för fler invånare, bostäder 
och arbetsplatser, men framförallt behöver staden ha en attraktivitet som ger 
den dragningskraft som behövs för att växa. Det är en utmaning att planera för 
en kraftig tillväxt och samtidigt leda utvecklingen av Umeå mot en långsiktigt 
hållbar stad ur såväl ekologiska, som sociala och ekonomiska perspektiv.

   I augusti 2007 undertecknade Umeå kommun Aalborgåtagandena3, därmed 
har kommunen förbundit sig att till förmån för alla ge stadsplanering och stads-
byggnad en strategisk roll i arbetet med miljö- och hälsofrågor och med sociala, 
ekonomiska och kulturella frågor. 

UTVECKLINGSSTRATEGIER FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

I syfte att uppnå en hållbar stadsutveckling har kommunen tagit fram sex strat-
egier4 med utgångspunkt i Aalborgåtagandena. Strategierna ligger till grund för 
Scenariot för bebyggelseutveckling för att nå målet 200 000 invånare. 

   I fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna (2011) tydliggörs en vision 
och ett planförslag för hur de centrala delarna av Umeå ska utvecklas enligt 
tillväxtmålet och strategierna. Vidare ligger publikationen och tillhörande plan-
förslag till grund för analysunderlaget i den fortsatta studien. Nedan redogörs 
strategierna närmare;

1 Umeå kommun4 (2011)
2 Umeå kommun3 (2011)
3 Umeå kommun (2007)
4 Umeå kommun2 (2011)
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Tillväxt i kollektivtrafikstråk och omvandling av trafikleder

“En grundbult för att uppnå den förtätning som följer av tillväxtmålet är att ny tät kvartersbebyggelse 
planeras längs de stråk som gynnar kollektivtrafiken på bästa sätt. Med en sådan strategi kan vi 
erbjuda stora grupper boende och yrkesverksamma en kollektivtrafik med hög turtäthet, ett måste 
för att kollektivtrafiken ska passa in som färdmedel i människors komplexa vardag. En bra och 
lönsam kollektivtrafik förutsätter en tätare stad och en stabil struktur som resenären kan lita på 
– tänk spår, men använd buss. En ny ringled runt Umeå ger möjligheter att omvandla befintliga 
infrastrukturytor i staden. Det finns en stor potential i en effektivare användning av stadens 
trafikytor och att dessa anpassas till stadsmässiga krav på utformning och funktion. Vägarnas 
barriäreffekter minskar och nya samband stimuleras.”

Fem-kilometersstaden- den täta staden!

“Umeås tillväxt bör så långt det är möjligt samlas inom femkilometersradier från stadskärnan eller 
universitetsområdet. Det möjliggör en stad som gynnar gång- och cykeltrafik och skapar en hög 
tillgänglighet utan att för det skull vara transportintensiv. En väl definierad och tydlig stadsgräns 
skulle bidra till en långsiktig och önskvärd komplettering av Umeå stad. Den stora delen av tillväxten 
bör rymmas inom denna radie eller inom lämpliga områden där kollektivtrafikens stomlinjer kan 
förlängas. En tät kompakt och funktionsblandad stad med korta geografiska avstånd minskar 
transportbehovet och gör alternativ till bilen såsom gång och cykel mer konkurrenskraftiga.”

Skapa hög täthet i nya stadsdelar

“En exploatering med tät blandstadsbebyggelse liknande Öns föreslagna bebyggelse skulle 
inledningsvis, innan en hel stadsdel är utbyggd, kunna ta stöd av, men samtidigt stödja, de 
näraliggande ”glesa” stadsdelarnas utbud av service och andra nyttigheter och på längre sikt kunna 
generera ett eget utbud av sådant som förknippas med ett mer utvecklat stadsliv. “

Mer stad! - Komplettering som vitaliserande kraft

“Kommunen ska planera för att komplettera staden genom att lägga nya stadsdelar intill de gamla 
och därigenom skapa en större investeringsvilja i det befintliga fastighetsbeståndet, framförallt i 
centrum! ”Mer stad” uppnås inte enbart genom att bygga högre hus utan genom att lägga nya 
tätbebyggda blandstadskvarter intill de gamla, så att staden gradvis växer samman till ett mer 
sammanhängande stadslandskap med allt som förknippas med det goda stadslivet.”

Satsa på offentliga rum och parker!

“I den täta staden blir de offentliga rummen allt viktigare. De offentliga rummen ska generellt 
utformas med en skala som ger attraktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för 
rekreation och grönska. Där finns liv och rörelse dagar och kvällar, under alla årstider.”

Alla ska vara med!

“En hållbar stad kan bara byggas med dem som ska leva i staden. All planering ska genomsyras 
av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla det offentliga rummet så att alla, flickor 
och pojkar, kvinnor och män kan vistas där på lika villkor. Utgå ifrån barn, ungdomar och personer 
med funktionshinder vid byggandet av staden – det leder till en stad för alla!”

39 • UMEÅ STAD
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3.3 PLANFÖRSLAGET FÖR TEG
I detta avsnitt behandlas respektive stadsutvecklingsprojekt och likaså beskrivs 
vilka ambitioner och visioner som Umeå kommun har för avsikt att uppnå med 
de centrala delarna av Teg. 

UMEÅ VISION 2050

En förändrad struktur och en effektivare användning av trafikytor ger möjlighet 
för en förtätad stadsmiljö i Umeå. En mer stadsmässig och livfull stad där män-
niskor vill leva och vistas. Visionen 2050 innebär framförallt att Umeå kommun 
jobbar för att åstadkomma en stadsförtätning i stället för utbredning i perifera 
lägen, se figur 3.7. Förtätningen ska ske med inriktning mot en tät blandstad 
med attraktiva mötesplatser, tydliga stadsrum och en blandning av funktioner 
som ger liv, trygghet och rörelse åt den utvidgade stadskärnan. I en tät stad 
med hög ambition på utformning av det gemensamma offentliga rummet kan 
tillgänglighet och trygghet lättare uppnås1. Det är viktigt att skapa bra samband 
och kopplingar mellan olika stadsrum, särskilt i de större sammanhangen. Det 
skapar flöden av människor som ger ett underlag för verksamheter och aktiv-
iteter. Bra rumsliga samband medverkar till ett rikare och tryggare socialt stads-
liv vilket kan uppnås med en högre fysisk täthet. 

Huvudaspekter med planförslaget som berör Umeås centrala stadsdelar;

•	 Målet är att på sikt förtäta de centrala stadsdelarna så att en fördubbling av antalet boende 
och lokaler för handel och övrig verksamhet ges plats. 

•	 Stadens kontakt med älven är en viktig faktor för att uppnå målet att skapa en attraktiv stad, 
vilket kan skapas dels genom en sammanhängande strandpromenad längs båda älvsträn-
derna. 

•	 Målet är att bidra till en utveckling av det offentliga rummet med ett ökat utbud av faciliteter 
som sammantaget gör staden mer attraktiv. 

•	 Nya kvarter föreslås, framför allt längs de nuvarande trafikstråken genom stadskärnan. 

•	 En stor del av förtätningen föreslås ske på restytor längs dagens trafikleder som ett komple-
ment till den befintliga kvartersstrukturen. Tillväxtstråken som redovisas enligt planförslaget 
kan fullt utbyggda ge en fördubblad yta för boende, handel och arbetsplatser i de centrala 
stadsdelarna. 

•	 När Umeå planeras för att bli en tätare, mer sammanhållen stad är det blandstaden som 
eftersträvas, det vill säga småskalighet, blandade funktioner och ett rikt offentligt liv på gator 
och torg där människor vill leva och vistas tillsammans.  

•	 Ny bebyggelse ska innehålla offentliga rum av hög kvalitet som ger rika upplevelser och bra 
användningsmöjligheter. Aspekter som bra solvärden, vindskyddade uteplatser och utrymme 
för lek är egenskaper som måste beaktas och säkerställas även vid bebyggelse med hög faktisk 
täthet. 

1 Umeå kommun4 (2011)
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UMEÅ 
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2050

Figur 3.7 

Illustration över de centrala delarna av Umeå enligt Vision 2050 och befintliga situationen över aktuella området. Illustration och foto: Umeå kommun (2011). 
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Stadsrum istället för trafikrum

Längs dagens trafikleder kan Teg kompletteras med ny bebyggelse för bostäder 
och verksamheter så snart omdragningen av europavägarna E4 och E12 är 
genomförd. Detta genom att stråket Västra Esplanaden vidare över Tegsbron 
fram till korsningen Tegsvägen får ny funktion som renodlad stadsgata. Även 
Tegs-vägen mot Kyrkbron omvandlas till en stadsgata som kantas av ny bebyg-
gelse. Längs båda gatorna prioriteras butikslokaler i gatuplanet för att utveckla 
området till ett stadsdelscentrum värt namnet. I anslutning till nuvarande tor-
get, Tegsplan, uppförs en ny stadsdelspark och nya centrumbyggnader vilka ger 
stadsdelen en attraktiv plats för vardagliga möten. De befintliga kvarteren bör 
gradvis kunna förtätas med nya bostäder och lokaler. Totalt kan det röra sig om 
ett tillskott i stadsdelen med 5 000 enheter.

   För att möjliggöra ny bebyggelse med plats för verksamheter och butiker längs 
gaturummet ersätts de planskilda korsningarna med cirkulationsplatser. Vidare 
nyttjas även befintliga restytor av trafikimpediment för ny bebyggelse. Tegborna 
får härmed en möjlighet att återta det offentliga rummet i stadsdelens centrala 
delar. Visionen ska medverka till att underlätta övergången från att använda bil 
till att cykla, gå och åka kollektivt, vilket kan ske genom att dessa transportslag 
prioriteras. I samband med att ringleden tas i bruk kan särskilda bussfält skapas 
längs huvudgatorna. I och med att utrymme frigörs för de prioriterade trans-
portslagen skapas det möjligheter för hållbart resande i Umeå1. 

Stråk och mötesplatser

Den nya bebyggelsen på Ön länkas till staden med nya broar som ger gena 
gång- och cykelvägar mellan de östra stadsdelarna, se figur 3.8. Strandprom-
enaden utvecklas i samband med projekten Staden mellan broarna och Konstnär-
ligt campus till ett unikt parkstråk med ett rikt och varierat utbud av kultur och 
mötesplatser vid vattnet. Älven blir en tydligare del av stadens centrala offentliga 
rum genom att en strandpromenad utvecklas även på den södra älvstranden 
mellan broarna. Hela den centrala delen av älvrummet får med dessa förändrin-
gar radikalt ändrade förutsättningar att ombildas till ett nytt, attraktivt och spän-
nande område för boende och besökare i Umeå stad. En ny gång- och cykelbro 
via Bölesholmarna till Lundåkern skulle bidra till att överbrygga den barriär 
som älven skapar i de västra stadsdelarna2. 

1 Umeå kommun4 (2011) 
2 Ibid

Figur 3.8

Älvsrummet mellan Bölesholmarna och norra Ön. En fram-
tida vision om en sammanhängande strandpromenad. Illus-
tration: A1 Arkitekter.
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Ön

Diskussioner om mer omfattande bebyggelse på Ön behandlades redan i den 
kommunövergripande översiktsplanen för Umeå 1998, då utgick dock förslaget 
om Ön inför kommunfullmäktiges beslut. Inte förrän september 2002 beslu-
tades att i en fördjupad översiktsplan pröva markanvändningen på Ön med in-
riktning mot ekologiskt byggande. Planens syfte beskrivs i fördjupad översiktsplan 
för Ön (2008).

”Det övergripande syftet med den föreslagna planstrukturen 
är att åstadkomma en långsiktig hållbar stadsbebyggelse. 
Öns centrala läge med korta transportavstånd till viktiga 
målpunkter ger goda förutsättningar för minskat bilberoende 
vilket gynnar en hållbar tätortsutveckling. Den föreslagna 
bebyggelsens läge ”mitt i älven” bidrar till att stadens 
attraktivitet ökar och därmed även hållbarheten...”

Planförslaget för Ön, se figur 3.10, medger upp till 360 000 m2 bruttoarea ny 
bebyggelse vilket ger utrymme för olika stadstyper. Såväl täta stadsmiljöer som 
villa, sjö- och trädgårdsstaden representeras i planen. Visionerna för Ön är att 
kunna erbjuda attraktiva och hållbara boende- och företagsmiljöer som stödjer 
Umeås och regionens tillväxt1. Utvecklingen av Ön förväntas bland annat in-
nebära förbättrade förutsättningar för Teg i avseende tillgänglighet, gemensam-
ma servicefunktioner och rekreationsområden. 

1 Umeå kommun (2008)

Figur 3.9

Vision över ny bebyggelse på norra Ön med länkar mot 
Teg och centrum. Illustration: Umeå kommun (2008).  

Länkar till Konstnärligt Campus, 
Öst på stan och vidare mot 
Centrumfyrkanten.

Länkar till Öbacka strand, Umeå 
Östra och vidare mot Universitet- 
och Sjukhusområdet.

Länkar till Öst teg och vidare mot 
övriga Teg samt Alvik och Umeå 
flygplats.

Ringleden passerar över Öns södra del via befintliga 
Kolbäcksbron, som är en broförbindelse som består av 
två broar. En Pylonbro på 530 meter över Storån och 
Lillåbron på 170 meter, dvs en totallängd på 700 meter. 
Kolbäcksvägen planeras bli den nya E4 förbi Umeå 
innerstad och en del av den så kallade Östra länken. 

Figur 3.10

Skiss av planförslaget över Ön. Illustration: Umeå kommun (2008).  



KAPITEL 4

RUMSANALYTISK METOD 

De rumsliga sambanden har analyserats och jämförts med de observationer som 
tidigare gjorts i studien för att hitta eventuella samband enligt teorierna. Från 
inventeringar och observationer av Umeå och stadsdelen Teg framträder fram-
förallt att europavägarna är tungt belastade och att de centrala delarna av Teg 
idag uppfattas som ett renodlat trafikrum. 

4.1 BEFINTLIG SITUATION 
Den befintliga rumsliga strukturen har analyserats i syfte att redogöra hur de 
offentliga rummen är integrerade till övriga delar av Umeås tätort, se figur 4.1. 
Vidare fås en modell över rumsliga samband och sammanhang. Detta för att 
senare i studien kunna jämföra vad planförslaget och de olika stadsutvecklings-
projekten kan förväntas innebära för Umeås utveckling i stort och särskilt för 
utvecklingsområdet på Teg.

AXIALANALYS

Axialkartan, se figur 4.2, redogör den struktur av linjer som täcker hela syste-
met oberoende linjernas integrationsvärde. Linjerna representerar stadsrum som 
samtidigt är visuellt överblickbara och fysiskt tillgängliga inom Umeå tätort. 

   Älvsrummet och Stadsliden utgör stora barriärer i stadslandskapet varvid pas-
sagerna över älven utgör en stor tillgång och förutsättning för hela staden och 
stadsdelen Tegs utveckling. Centrumfyrkanten utmärker sig markant med sin 
rutnätsstruktur till skillnad från de yngre stadsdelarna som har en mer organisk 
struktur. Ålidhem och Umedalen har en mer storskalig struktur jämfört med 
områden som Rödäng och Haga.

INTEGRATIONSANALYS

En integrationsanalys av axialkartan visar en integrationsstruktur. Det viktiga 
är just relationen mellan de olika linjernas integrationsvärden. Detta eftersom 
integrationsvärdena ofta visar sig fånga vilka linjer, eller gatusträckningar som 
människor använder mest för rörelser. Den globala integrationen beskriver till-
gängligheten hos varje stadsrum sett från varje annat stadsrum i hela stads-
området. Det är framför allt de längre förflyttningarna mellan stadsdelar som 
den globala integrationen fångar medan den lokala integrationen främst fångar 
förflyttningar inom stadsdelarna. Den lokala integrationen beskriver tillgäng-
ligheten hos varje stadsrum sett från stadsrummen i deras närmaste omgivning. 
De korta förflyttningarna inom stadsdelarna kan man anta utförs av de hem-
mahörande i närområdet, medan de långa förflyttningarna mellan stadsdelarna 
framför allt utförs av besökare till någon av stadsdelarna. 

Figur 4.1 

Geografisk avgränsning av Umeå 
tätort inför axialanalysen.
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Figur 4.2

Axialkartan innefattar samtliga stadsdelar inom Umeå 
tätort. Lägg märke till att utvecklingsområdet, över de 
centrala delarna av Teg, är markerat med en rektangel 
liksom Rådhustorget för att underlätta orientering i kart-
strukturen.
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Figur 4.3

Global integrationsanalys (R
n
) över Umeå tätort, där 

röda områden visar på hög integration och blåa områden 
indikerar låg integration. 

Hög integration

Låg integration
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Hög integration

Låg integration

Figur 4.4

Lokal integrationsanalys (R
3
) över Umeå tätort, där 

röda områden visar på hög integration och blåa områden 
indikerar låg integration. 
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Integrationsanalysen tar endast hänsyn till stadsmönstrets betydelse för män-
niskors förflyttningar och inte olika former av attraktioner som knutpunkter 
för kollektivtrafiken och centrumanläggningar. I äldre stadsdelar har med tiden 
sådana attraktioner ofta hamnat i dessa strategiska lägen i stadsmönstret, vilket 
resulterar till att attraktioner och stadsmönster samverkar. 

GLOBAL INTEGRATION

Den globala integrationsanalysen, se figur 4.3, visar mycket hög integration längs 
Västra Esplanaden och vidare över Tegsbron samt Östra Kyrkogatan i sträck-
ning söder om järnvägen och vidare över Kyrkbron samt Pilgatan och Härads-
hövdingegatan samtliga i nord- sydligriktning. De stråk med hög integration i 
öst- västligriktning är särskilt Järnvägsallén sträckan mellan broarna, Nygatan, 
Skolgatan och Kungsgatan. Det är framför allt stora delar av stadsdelen Centrala 
stan som är välintegrerade men det är dock stor skillnad på Öst- och Väst på stan 
vilket kan bero på strukturskillnaden. Väst på stan innefattas av en större skala 
och något mer splittrad struktur vilket kan medföra svårigheter i läsbarhet och 
orienterbarhet för en människa som befinner sig i den fysiska miljön. I motsats 
till Öst på stan och större delen av Centrumfyrkanten vilka utgörs av tydlig 
rutnätsstruktur. 

   Viktigt att beakta är att centrum är placerat i mitten av analyskartan och blir 
därmed mer integrerad i systemet än stadsdelar i utkanten. Av betydelse för 
studiens syfte är det relevant att utvecklingsområdet Teg är relativt bra centrerat.  
Stadsdelen Haga norr om Centrumfyrkanten tenderar att utgöras av en jämn 
fördelning av relativt hög integration. Detta tyder på ett utbrett rörelsemönster 
och jämt fördelat över hela stadsdelen, med undantag för Östra Kyrkogatan som 
utgör ett tydligt genomfartsstråk genom stadsdelen. 

   Den globala integrationsanalysen tyder på att broarna över älven är de mest 
integrerade stråken som förbinder utvecklingsområdet med övriga stadsdelar 
inom tätorten. Detsamma gäller för Norra Obbolavägen som sträcker sig parall-
ellt med älven genom Öst teg. Vidare i samma sträckning genom Väst teg längs 
Bölevägen inom utvecklingsområdet är integrationen även hög. Övriga delar 
av området är relativt glest besökta. Detta tyder på att området har en funktion 
som genomfartsområde längs de befintliga trafiklederna och att övriga delar av 
området inte nyttjas av andra än boende i närområdet.

LOKAL INTEGRATION

Den lokala integrationsanalysen, se figur 4.4, över den befintliga strukturen 
visar hur förflyttningar sker i närområdet inom stadsdelarna. De mer markan-
ta stråken i denna analys är fortsättningsvis Västra Esplanaden och vidare över 
Tegsbron till den stora trafikplatsen inom utvecklingsområdet på Teg. Skolgatan 
och Kungsgatan är fortfarande starkt integrerade i Centrala stan liksom Östra 
Kyrkogatan spelar en viktig roll i det lokala rörelsemönstret i stadsdelarna Haga 
och Sandbacka. 

   För stadsdelen Teg och särskilt för de centrala delarna tyder analysen på att 
broarna mot Centrala stan är mest betydande i avseende för förflyttningar inom 
stadsdelen och närområdet. Vidare är även Norra Obbolavägen sträckan mel-
lan Tegsbron och Kyrkbron högt integrerad i den lokala integrationsanalysen. 
Stråken längs älven och särskilt Bölesholmarna utgör lågt integrerade områden 
på tegsidan. Detta kan vara en bidragande effekt till varför stråket mellan Tegs-
bron och Kyrkbron inte används lika mycket som strandstråket på motsvarande 
norra sidan av älven. 



För Bölesholmarna innebär detta lågt integrerade värde en förklaring till varför 
denna avskilda, lummiga plats kan tillföra den avkopplande miljö för stadsborna 
som är fallet.

   Stadsdelar som innefattar särskilt ett stråk i närområdet som utgör ett betydligt 
högre integrationsvärde än resterande är Haga, Sandbacka, Västerslätt, Backen-
området, Ålidhemsområdet, och Marieområdet. Det tyder på att det mesta av 
rörelserna som sker i områdena av de boende sker längs dessa stråk samtidigt 
som de övriga delarna är relativt glest använda. I motsats till hur det tycks vara i 
Centrala stan där det är fler stråk som är välintegrerade, här antas rörelserna och 
flödet vara mer utspritt och inte samlat till ett specifikt stråk.
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Regressionsanalys för den 
globala integrationen över 
Umeå tätort. 

Figur 4.7

Regressionsanalys för den 
lokala integrationen över 
Umeå tätort.
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LÄSBARHET OCH ORIENTERBARHET

I samband med space syntaxanalyserna går det att göra en regressionsanalys. 
Analysen redogör hur samlade punkterna är kring trendlinjen, mätdatat kallas 
korrelationsgrad och betecknas R2. Korrelationsgraden ger ett värde mellan ett 
och noll, där ett betyder perfekt korrelation och noll betyder att ingen korrela-
tion existerar. 

   Regressionsanalys för den globala integrationen över Umeå tätort tyder på 
att systemet i helhet har låg läsbarhet och orienterbarhet, se figur 4.6. Flera ga-
tusträckningar särskilt inom Centrumfyrkanten har både hög konnektivitet och 
integrationsvärde men systemet i helhet resulterar i en mycket låg korrelations-
grad på 0.216. I jämförelse av regressionsanalysen för den globala integrationen 
uppvisar motsvarande analys för den lokala integrationen på ett relativt högt 
värde, se figur 4.7. Punkterna är förhållandevis bättre samlade kring trendlinjen 
vilket resulterar i ett högre värde på korrelationsgraden, det vill säga 0.639. 



JÄMFÖRELSE MELLAN GLOBAL INTEGRATION OCH TRAFIK-
MÄTNINGAR

För att avgöra om space syntaxanalysen stämmer väl överens med det aktuella 
rörelsemönstret i stadens system i helhet gjordes en jämförelse med den globala 
integrationsanalysen och uppmätt trafikflöde. Som underlag användes trafik-
mätningar från Umeå kommun genomförda under 2010, vilka anger vardags-
dygnstrafik för biltrafikflöden i tusental i Umeå tätort. 

   För det aktuella området på Teg stämmer analysen väl överens. Vidare kan 
detta påvisa känslan av trafikrum som upplevs i området idag. Lägg märke till att 
flera av gatorna i Centrumfyrkanten är gågator och att analysen brister i ytter-
områdena av analyskartan över Umeå tätort. Analysen stämmer relativt väl med 
befintliga situationen i avseende de centrala stadsdelarna, se figur 4.8.

   Mätningarna anger att det i genomsnitt färdas drygt 27 000 fordon längs 
europavägarna genom centrala Teg under ett vardagsdygn. Trafikmängden är 
således ungefär dubbelt så mycket jämfört med övriga broar över älven, Kyrk-
bron och Kolbäcksbron.
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Figur 4.8

Kartan visar biltrafikflöden i tusental i Umeå tätort. Vardagsdygnstrafik innebär trafikflöde under 
måndag-fredag (vardagar). På helgerna är trafikflödet generellt lägre. 
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STEGANALYS

En steganalys används för att visa på hur befintliga stadsrum är 
anslutna till utvecklingsområdet och övriga delar av Umeå tätort. 
Analysen med tillhörande illustrationer visar på stegdjupet ifrån 
Rådhustorget till stadsdelarna innanför ringleden, se figur 4.9. Mo-
tivet till att välja Rådhustorget är att det symboliserar ett av stadens 
viktigaste offentliga rum. Stegdjup avser siktlinjer där fotgängare 
har möjlighet till fysisk tillgänglighet och visuell överblickbarhet. 

RÅDHUSTORGETS INTEGRATION MED DE CENTRALA 

STADSDELARNA OCH STADSRUMMEN

Med utgångspunkt från Rådhustorget, som representeras av den 
röda linjen, integreras stora delar av gågatan och Rådhusespla-
naden, det vill säga de centrala offentliga rummen ur ett fotgän-
garperspektiv. Vidare finns det även kopplingar till älvsrummet 
vilket tyder på goda möjligheter för en levande stadsmiljö vid äl-
ven.

Endast två steg ifrån torget innefattas stora delar av Centrumfyr-
kantens rutnätsstruktur och de centrala broarna över Umeälven. 
Den gatusträckning som har visat sig vara mest integrerad i hela 
systemet är Skolgatan vilken sträcker sig genom hela stadsdelen 
Centrala stan parallellt med älven. Det är ingen slump att den-
na gata sträcker sig längs Vasaplan, centralstationen för den lokala 
busstrafiken i Umeå. I motsats till att funktionen och målpunkten 
har belagts längs detta välintegrerade stråk. 

Rutnätsstrukturen framträder i tidigt skede och påvisar att det är 
en struktur som främjas i denna typ av analys. Först efter tre steg 
framträder en annan typ av struktur som är mer splittrad och som 
förbinder den mindre skalan. I norr sträcker sig kopplingar förbi 
järnvägen och förbinder stadsdelen Haga. Europavägarna på Teg 
integreras samt delar av Bölevägen, Riksvägen, Norra Obbolavä-
gen, Tegsvägen och stråket som förbinder Tegsborg, Borgvägen, 
med det kontinuerliga gatunätet. 

1 STEG

2 STEG

3 STEG

Väst på stan

Öst på stan

Centrumfyrkanten

Figur 4.9 
Ringleden avgränsar 
området för steganalysen.

Teg

Gågatan
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4 STEG

Fortsättningsvis är det de centrala stadsdelarnas inte-
gration som utökas. De större tillkomsterna efter 4 
steg utgörs av Blåvägen i öster, länkar till Västerslätts 
bostadsområde i väster, E4 norr och Regementet 
samt Östra Kyrkogatan i norr. Inom utvecklingsom-
rådet på Teg har det skett en hel del framför allt längs 
trafiklederna och området ned mot älven.   

Fem steg innebär att Tegs centrala struktur kan utlä-
sas utan svårigheter. Samtidig som kopplingar sprids 
mot Väst- och Östteg via Bölevägen, Riksvägen och 
Norra Obbolavägen. Haga är en annan stadsdel som 
börjar ta form samtidig som Backenvägen förbinder 
de centrala stadsdelarna med de västra. 

Sex steg innebär att de så viktiga transportstråken, 
Vännäsvägen och Hissjövägen i nordväst tar form. 
Haga och Regementet har nu näst intill fulländad 
struktur och förenas med stora delar av Sandbacka i 
norr. Ytterligare länkar sträcker sig mot Umeås ytter-
områden. 

De centrala stadsdelarna är integrerade i den kon-
tinuerliga rumsliga miljön vid sju steg. Annat som 
kan konstateras är att Tegs centrala och östliga delar 
är inrymda i detta stegantal, dock inte de västliga de-
larna. Älven utgör ett tomrum i strukturen och av-
saknaden av Bölesholmarna och Ön förmildrar inte 
den känslan. 

Gågatan

6 STEG

5 STEG

Haga

Regementet

7 STEG

Backenområdet

Universitets- 
och sjukhu-
sområdet

Alvik

Böles-
holmarna

Ön

Sandbacka

Blåvägen

Östra KyrkogatanVästerslätt/
Rödäng
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Åtta steg innebär att stadsdelarna Västerslätt/Rödäng 
och Sandbacka helt integreras. Lägg märke till att 
Kolbäcksbron nu integreras i systemet och samman-
binder de östliga delarna av Umeå. Ön och Böles- 
holmarna har nu börjat träda fram.

Efter ytterligare ett steg, nio, inryms även stora delar 
av de yttre stadsdelarna; Berghem, Universitets- och 
sjukhusområdet, Ålidhemsområdet, Teg och Back-
enområdet. Stora delar av E4 i norr sträcker sig mot 
Ersboda men ännu är inte Marieområdet integrerat, 
detta på grund av den stora barriär som Stadsliden 
utgör i stadsrummet. 

Inom steg tio till tolv sker mestadels förändringar i 
Umeås nord östliga delar vilka tidigare varit avlägsna 
på grund av barriäreffekten som Stadsliden medfört. 
Bölesholmarna och Öns rumsliga struktur utvecklas 
och förfinas inom dessa steg. 

8 STEG

9 STEG

10 STEG
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Samtliga av Umeås offentliga rum innanför ringleden 
är integrerade inom femton steg, se figur 4.10. Det 
vill säga att utifrån Rådhustorget ska en fotgängare 
kunna ta sig till samtliga stadsdelar innanför ring-
leden genom endast 15 riktningsförändringar, dvs. 
att ändra färdriktning 15 gånger. Då detta är ett stort 
område kan man tänka sig att andra transportsätt an-
vänds vid länge sträckor. 

Figur 4.10 

Stegdjupet ifrån Rådhustorget till samtliga stadsdelar innanför ringleden. Inom 15 steg har 
samtliga stadsdelar integrerats. Motivet till att välja Rådhustorget är att det symboliserar ett av 
stadens viktigaste offentliga rum. Stegdjup avser siktlinjer där fotgängare har möjlighet till fysisk 
tillgänglighet och visuell överblickbarhet.  

15 STEG



4.2 PLANFÖRSLAGET

AXIALANALYS

I denna analys studeras hur den förändrade strukturen, i och med planförslaget 
enligt Visionen Umeå 2050, påverkar integrationen av stadens rum i helhet 
och inom utvecklingsområdet på Teg. Förändringen innebär att axialkartans 
linjestruktur och integrationsstruktur revideras utifrån planförslaget och de val-
da stadsutvecklingsprojekten, se figur 4.11. 

De strukturella och rumsliga förändringar som särskilt beaktas är; 

•	 Gång- och cykelbro över älven mellan Bölesholmarna och Lundåkern. 

•	 Exploatering på Ön som förutsätter ny struktur och även flera passager över 
älven som förbinder Teg med norra älvstranden via Ön.  

•	 Ny funktion av europavägarna vilka omvandlats till stadsgator och bidrar 
till en mer stadsmässig struktur inom de centrala delarna av Teg. De plan-
skilda korsningarna omvandlas till cirkulationsplatser och Tegsbron öppnas 
åter för cykeltrafik.  

•	 Värt att poängtera är att ringleden utgör en viktig betydelse för stadens 
utveckling och att det är på grund av verkställandet av denna som Teg kan 
utvecklas enligt Umeå vision 2050. Därmed finns även denna med i den 
reviderade strukturen som en förutsättning. 

INTEGRATIONSANALYS

Global integration

Den förändrade strukturen medför att den globala integrationen fortfarande 
är stark längs de stråk som tidigare utgjorts av europavägarna genom de cen-
trala delarna av Teg. Detsamma gäller Bölevägen och Norra Obbolavägen i öst- 
västligriktning. Den tydligaste förändringen är en ökad koncentration av global 
integration i området mellan Tegsbron och den nya gång- och cykelförbin-
delsen via Ön i öst. Det vill säga stor del av det som idag utgörs av Tegs offent-
liga rum med bland annat Tegsplan och Teg kyrkan. 

Lokal integration

Den lokala integrationen försvagas i utvecklingsområdet men är trots det till 
stor del högre än medel. Tidigare var området relativt tydligt uppdelat i höga 
respektive låga integrerade områden, medan det nu påvisar en mer jämn fördel-
ning av rörelserna inom området med undantag de befintliga centrala broarna 
vilka fortfarande uppvisar mycket hög integration, både globalt och lokalt. I 
allmänhet är det den lokala integrationen som bäst fångar gångtrafikmön-
stret. Det mest lokalt integrerade stråket är E4/E12 sträckningen Tegsbron till 
korsningen Bölevägen/Norra Obbolavägen. Detta stråk genererar en potential 
att fungera som angöringspunkt för områdets besökare och invånare. Det är 
genom dessa angöringspunkter som rörelserna av människor sprids till avsedda 
stråk och områden där ett rörelseflöde kan hjälpa verksamheter och bidra till 
levande och trygga stadsrum. Särskilt viktigt är detta då integrationen i området 
i övrigt är neutral och attraktionspunkter kan ha en avgörande effekt.   
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Figur 4.11

Axialkartan innefattar samtliga stadsdelar inom Umeå 
tätort. Utvecklingsområdet över de centrala delarna 
av Teg är fortsatt markerat med en rektangel liksom 
Rådhustorget. Lägg märke till att ytterligare rektanglar 
har tillförts vilka indikerar stadsutvecklingsprojekten där  
revideringar i strukturen har skett.  
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Figur 4.12

Global integrationsanalys (R
n
) över Umeå tätort, där 

röda områden visar på hög integration och blåa områden 
indikerar låg integration.   

Hög integration

Låg integration
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Hög integration

Låg integration

Figur 4.13

Lokal integrationsanalys (R
3
) över Umeå tätort, där 

röda områden visar på hög integration och blåa områden 
indikerar låg integration.  



De centrala stadsdelarna

Umeå som helhet uppvisar en global integrationsstruktur som är starkt samlad 
till de centrala stadsdelarna, särskilt till Centrala stan och i viss mån Haga och 
Teg. Orsaken är dels det att Centrala stan har en starkt integrerad rutnätsstruk-
tur. Dels att de broar som korsar Umeälven, framför allt Gamla bron, Tegsbron 
och Kyrkbron, utför ett effektivt arbete när det gäller att föra dessa stadsdelar 
samman. Teg och Haga innefattas av en mer deformerad rutnätsstruktur men 
blir välintegrerade på grund av broarnas och Centrala stans sammanlänkande 
effekt stadsdelarna emellan. Tydligt är att den traditionella stadskärnan fortfar-
ande spelar den centrala rollen som främsta mötesplats både för invånare som 
för besökare.

Centrumfyrkanten

Inom Centrumfyrkanten visar den globala integrationsstrukturen på en hög 
grad av generalitet, vilket är typiskt för städer med utpräglade rutnätsplaner. 
Det talar för att gångtrafiken sprider sig till många gator samtidigt som läget 
för attraktionspunkter kan få stor betydelse för hur människor rör sig eftersom 
stadsstrukturen är så neutral. Då alla gator är lika tillgängliga dras gångtrafiken 
till de gatorna med flest attraktioner. En intressant aspekt att studera är det nya 
kulturhuset vid älven som ska inrymma bland annat ett nytt bibliotek, idag är 
biblioteket beläget längs det högst integrerade stråket, Skolgatan i centrala Cen-
trumfyrkanten. De rumsliga förutsättningarna att etablera det nya kulturhuset 
vid älven kan vara ett strategiskt beslut för att med attraktionen skapa ett flöde 
ner till stadens mest attraktiva stråk. Samtidigt som stråket mellan Järnvägssta-
tionen och Rådhuset vidareutvecklas med tidens ideal. Etableringen skulle 
kunna leda till stora effekter för det tidigare så viktiga stråket Rådhusesplanaden 
och likaså tydliggöra älvens närvaro i stadsrummet. 

Förtätningsförslag

Centrumfyrkanten och stora delar av Centrala stan, se figur 1.4, har god poten-
tial att konkurrera med de externa noderna och fortsätta utvecklas vid sidan av 
dessa. Utvecklingsområdena längs de befintliga trafiklederna vid Teg och Öst på 
stan visar på goda rumsliga förutsättningar att komplettera stadens utbud. Där-
emot uppvisar området vid Regementet och Väst på stan inte samma rumsliga 
underlag utifrån dagens strukturella förutsättningar. Områdenas attraktionskraft 
kommer i högre grad bero av de funktioner och det innehåll som förläggs till 
dessa. Sammanfattningsvis kan konstateras att det i centrum finns ett så kallat 
rumsligt kapital som inte finns i området vid Regementet, men som med hjälp 
av bland annat denna analys kan utvecklas. 

Rumsligt kapital

Strukturen understödjer utvecklingsområdets strategiska roll som mötesplats 
och kan som tidigare nämnts fungera som en urban korridor med ett rikt stads-
liv om platsens karaktär utvecklas till stadsrum istället för trafikrum. På så sätt 
kan Teg sägas besitta ett rumsligt kapital. 

   Den nya kvartersstrukturen i området möjliggör för större urbanitet med fler 
rörelser vilket ger ökat underlag för handel. Fler möten mellan människor kan 
medföra trygghet till stadsdelen. Genom att komplettera och dela upp kvarteren 
i mindre enheter kan tätheten öka. 
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Bostadsområdena på Böleäng och Väst teg kan bindas ihop med bostadsom-
rådena på Öst teg och Söderslätt till levande stadsdelar med naturliga flöden 
av människor. Vilket genererar en mer långsiktigt hållbar stadsdel som berikar 
Umeå stad. 

Älvsrummet

Längs älven är det mycket lågt lokalt integrerat vilket gynnar den lugna at-
mosfären som stråket besitter. Dock kan det medföra en osäker känsla särskilt 
när omgivningen inte är i bästa skick. Området vid Bölesholmarna är däremot 
välbesökt trots den låga integrationen, vilket kan bero på den lummiga och 
omhändertagna naturupplevelse som erbjuds stressade stadsbor. När upplevelsen 
av lugn och ro är målet är detta rätt plats att besöka. 

   När det gäller parker och i viss mån rekreationsområden är det naturligt att 
dessa i sig är segregerade eftersom det som eftersträvas är avskildhet och lugn 
och ro. Samtidigt vill vi att dessa områden ska vara lättillgängliga. För att uppnå 
detta kan man eftersträva en god integration av angöringspunkterna till dessa 
områden även om exempelvis området eller parken i sig kan vara mer segre-
gerad. Teg saknar en stadsdelspark men Bölesholmarna och gång- och cykel-
stråket längs älven är värdefulla inslag i stadsdelen och Umeå i stort. 

   Umeälven är ett av de viktigaste inslagen i stadens karaktär och bidrar till 
en unik stadsmiljö samtidigt som den utgör en stor barriär för stadens fortsatta 
utveckling. Det är inte mycket av älvstränderna som är tydligt integrerade i 
det vardagliga gångtrafikmönstret enligt space syntaxanalysen. Det har under 
observationer framkommit att strandstråket på den norra sidan av älven nyttjas 
mycket mer och har även högre kvalitet. Angående strandpromenaden på tegsi-
dan kan en klar förbättring ske. De planerade stadsutvecklingsprojekten bör för-
bättra och möjliggöra att stadsformen bidrar till att befolka ett av Umeås vack-
raste stråk, vilket även kan bidra till att göra dessa tryggare, socialt integrerade 
och mindre utsatta för skadegörelse.  Generellt sätt gäller att närvaron av andra 
människor ofta är en källa till trygghet. Det medför att mycket segregerade stråk 
lätt kan upplevas som hotfulla. Tydliga och välintegrerade angöringspunkter kan 
även bidra till en större känsla av trygghet i parker, vilket annars av många kan 
upplevas som hotfulla vissa tider på dygnet. 

Barriärer och kanteffekter

Umeälven utgör en stor barriär, undantagsvis för de centrala stadsdelarna. De 
centralt belägna broarna, Gamla bron, Tegsbron och Kyrkbron, är strategiskt plac-
erade i den gamla rutnätsstrukturen. Broarna medför en ökad integrationsef-
fekt i Umeås centrala delar och främst kopplingen mellan stadsdelarna Teg och 
Haga/Sandbacka. Öst- och Väst Teg är betydligt sämre integrerade i systemet 
som helhet. Det befintliga trafikrummet vilket endast är ett renodlat transpor-
trum är inte fysiskt tillgängligt för gångtrafikanter vilket måste tas i beaktning. 
Vidare är Tegsbron endast avsedd för gång- och fordonstrafik, det vill säga cykel-
trafikanter hänvisas till övriga broar. Strukturen längs de befintliga trafiklederna 
på Teg har mycket goda förutsättningar att återta det stadsdelscentrum som en 
gång varit. Dels på grund av det strategiska läget mellan broarna, längs älven och 
de rumsliga kvaliteterna gentemot staden i helhet. Genom att minska trafik-
rummets barriäreffekt och öka tillgängligheten för främst gång- och cykeltrafi-
kanter så finns stor potential för en urban korridor med ett rikt stadsliv.
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Figur 4.14 

Befintliga trafikrummet på Teg, vyn visar europavägarna in mot Umeå centrum via Tegsbron. 
Vägrummet utgör en stor barriär och påfrestar inte minst det sociala livet i stadsdelens centrum. 
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Järnvägen är en mer typisk barriär och framför allt är detta påtagligt när det 
gäller centrums kontakt norrut. Barriären förefaller vara till stor nackdel efter-
som den stänger av centrala Umeå från områden som har stora kvaliteter för 
staden i helhet. Områden som Regementet innebär stora landområden med 
utvecklingspotential. Haga är en av de centralt belägna stadsdelarna som berörs 
mest av barriäreffekten som järnvägen utgör. Den bristfälliga integrationen till 
centrum kan både utgöra underlag för stadsdelen att utvecklas till en attraktiv 
stad i staden men kan även innebära att stadsdelen får svårt att bära sin egen 
service. 

   Stadsdelarna i Umeås ytterområden innefattas oftast i någon typ av deforme-
rad rutnätsstruktur och därmed bryts linjerna i större omfattning vilket leder 
till sämre integration gentemot hela systemet. I dessa områden är det snarare 
planeringsideologin än infrastruktur och topografi som bidrar till ett segregerat 
stadslandskap. I de fall där det rör sig om villa- och radhusområden uppfattas 
ofta segregation som en kvalitet. Det bidrar till avskildhet och ro samt har ofta 
en tydlig social profil som de boende valt och eftersträvar. Baksidan av detta 
kan vara brist på lokal service, bilberoende och utsatthet för exempelvis inbrott. 

Ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Bölesholmarna och Lundåkern

Förbindelsen mellan Bölesholmarna och Lundåkern förbättrar tillgängligheten 
framför allt för de västliga områdena av tätorten såsom Röbäck, Väst Teg och 
Backenområdet. Tidigare var dessa tvungna att använda broarna i centrum för 
att ta sig över älven och vidare. Planförslaget möjliggör nu två passager i väst, 
dels via västra länken och dels denna gång- och cykelbro. 

   Integrationsmässigt utgör förändringen framför allt en ökad global integration 
på Bölesholmarna i anslutning till bron. Bölesholmarna kommer fortsättnings-
vis att kunna utgöra den lugna oas för stadsborna trots att strandpromenaden 
kompletteras med en passage via området. Detta särskilt när passagen är förlagd 
i utkanten av holmarna vilket inte utgör något större anspråk på de rekreativa 
verksamheterna som finns i området. 

Ny struktur för stadsdelen Ön och nya passager över Umeälven

Stadsutvecklingsprojektet för Ön innebär att en ny stadsdel utvecklas i älvrum-
met och tillför ny stadsstruktur och likaså flera passager över älven. Öns läge 
mitt i älven innebär goda förutsättningar att förse främst östra Teg med ökad 
tillgänglighet mot de centrala och norra stadsdelarna. Förutsättningar för kom-
mersiell service på Ön ökar även då flera förväntas gena över området.

   Stadsdelen Ön har ett attraktivt läge i stor närhet till såväl centrala Umeå, 
Umeå flygplats, Universitet- och sjukhusområdet och Teg. Även om närheten 
är stor är dock tillgängligheten sämre, detta på grund av älvens barriäreffekt. 
Öns rumsliga förutsättningar förbättras avsevärt genom den nya strukturen som 
illustreras i planförslaget. Integrationen är fortfarande låg vilket kan ses som 
kvalitet då området tänkt erbjuda bostäder och rekreativa verksamheter. Dock 
är visionen om Öns nya stadsdel mer än så. Ambitionen är att utveckla ett 
stadsområde med ett aktivt stadsliv som förutsätter genomströmning, offentliga 
rum och ett långtorg med butiker. Detta innebär med avseende på de rums-
liga förutsättningarna att områdets anknytning till omgivningen påtagligt måste 
förstärkas för att uppnås. 
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Utvecklingen av Ön kommer även att påverka Öst Teg som är ett segregerat 
stadsdelsområde trots sin närhet till centrum. När väl strukturförändringarna 
görs kan det anpassas till att inte bara uppfylla målen för Ön och centrala delarna 
av Teg utan även för Öst Teg. Vid ett sådant skede är det viktigt att ha målen 
för stadsdelen klara. Potentialen att utveckla Ön är god men de strategiska 
angöringspunkterna genom broarna bör undersökas ytterligare. Ett offentligt 
torg har betydligt bättre grogrund på norra Ön i motsats till södra. 

Ringleden

Tillkomsten av ringleden innebär för Umeå i helhet framför allt att tillgäng-
ligheten ökar i de västliga delarna av tätorten, särskilt vid Umåker och Backen-
området vilka angränsar till den nya passagen över Umeälven. Orsaken till att 
inga större strukturella eller integrationsmässiga skillnader uppenbaras i övrigt 
indikerar på att området är för litet i omfattning. Omvänt kan man tänka att 
ringleden är i utkanten av analysmodellen och därmed visas inte dess potential 
inom det aktuella området. 

   Det väsentliga för studien avseende ringleden är att funktionen europaväg 
ändras till stadsgata och att det befintliga trafikrummet därmed ges möjlighet 
att utvecklas till ett stadsrum. Detta innebär en förtätad gatustruktur och att 
de planskilda korsningarna ersätts med cirkulationsplatser. Barriäreffekten som 
E4 och E12 utgjorde i den befintliga rumsliga analysen har avsevärt minskats 
i analysen för planförslaget. Främst med anledning av att gaturummet nu till-
gängliggörs för samtliga trafikslag.
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LÄSBARHET OCH ORIENTERBARHET

En analys av de befintliga rumsliga sambanden redogjordes tidigare och visade 
på att systemet i helhet hade låg läsbarhet och orienterbarhet, med en korrela-
tionsgrad på 0.216. Den lokala integrationen tydde däremot på ett relativt högt 
värde, det vill säga 0.639.

   En regressionsanalys av planförslaget antyder att orienterbarheten i systemet i 
helhet försämras något, korrelationsgraden är nu 0.197, se figur 4.14. Även den 
lokala integrationen redogör en försämring varvid korrelationsgraden är 0.638, 
det är dock en mycket liten försämring gentemot den befintliga situationen, se 
figur 4.15. Det vill säga att den lokala integrationen uppvisar att planförslaget 
över hela tätorten har relativt god läsbarhet och orienterbarhet inom närom-
rådet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att läsbarheten och orienterbarheten i helhet, det 
vill säga inom hela tätorten är mycket låg. Både vad gäller den nuvarande rums-
liga strukturen och särskilt för den planerade. Den lokala integrationen är rela-
tivt bra men i och med planförslagets rumsliga struktur försämras denna något. 
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Figur 4.14

Regressionsanalys för den 
globala integrationen över 
Umeå tätort. 

Figur 4.15

Regressionsanalys för den 
lokala integrationen över 
Umeå tätort.



KAPITEL 5

DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER

Vid stadsplanering är det viktigt att man är medveten om hur de åtgärder man 
väljer att vidta vid utformning av stadens struktur och form påverkar staden i 
helhet. För att återkoppla till citatet i introduktionen, det vill säga att förändring 
av ett rum i ett system innebär alltid en förändring för systemet i helhet. Exempelvis 
ifall målet är att få en stadsdel mer integrerad i det övriga systemet kan det få 
konsekvenser gentemot andra värden.

   Syftet var att studera hur Umeås offentliga rum kommer att påverkas av en 
förändrad stadsstruktur. Likaså hur planförslaget med stadsutvecklingsprojekten 
kan komma att påverka den befintliga stadsmiljön i avseende integration, till-
gänglighet, läsbarhet och ett välfungerande stadsliv. Det aktuella utvecklingsom-
rådet avgränsades till att framförallt gälla de centrala delarna av Teg. 

5.1 DISKUSSION
I samband med att europavägarna omvandlas till stadsgator ges stadsdelen Teg 
och Umeå stad stora möjligheter till att utveckla attraktiva, centrumnära om-
råden. En förtätning som även innebär att stadens offentliga rum kan återtas och 
samtidigt bli mer socialt anpassat för dagens behov av möten och aktiviteter. 
Målet om att Umeå ska bli 200 000 invånare senast år 2050 innebär att flera 
ska samsas i det gemensamma offentliga stadsrummet. Detta ställer höga krav 
på stadens fysiska miljö, i avseende trygghet, möjlighet för olika aktiviteter och 
möten. Ett stadsrum där man vill leva och vistas i.

METOD

De flöden som presenteras i detta arbete är endast fordonstrafik. Det vore för 
omfattande att genomföra observationer i fält för att få gångtrafikanters rörelse-
mönster och flöden. Detta skulle kunna gjorts i samband med fältinventeringar 
men det skulle kräva mycket tid och resurser på genomförande och samman-
ställande. Det skulle bidra till en bra indikation på var människor föredrar att 
uppehålla sig i det offentliga rummet. Genom att beräkna fotgängarrörelser kan 
man i space syntax och i spridningsdiagram beräkna hur mycket av rörelserna 
som beror av den fysiska strukturen. 

ANALYS

Mycket tid sparas genom att i tidigt skede ha klart för sig vad man vill ha ut av 
analyserna, vilka områden som är av intresse för analysen. 
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I slutändan underlättar det om man gör en noggrann kartmodell över befintlig 
struktur och delar in områden i mindre delar, exempelvis stadsdelar. På så vis 
kan man sedan relativt enkelt vid nya planer, exempelvis detaljplaner, byta ut 
endast en del för att göra jämförelser. Detta medför att man måste spara i flera 
steg, det vill säga inte helt optimalt. För varje ny del blir det handpåläggning 
för att slutligen sammanbinda delarna till en helhet. Sammanfattningsvis är pro-
grammet tidskrävande och inte helt användarvänligt vid större analyser. 

   Metoden för att analysera rumslig integration och rumsliga samband har 
flera brister. Definitionen av rum är komplex i sig och i stadsmiljön är det 
flera ytterligheter som måste beaktas. En aspekt är att människor ofta väljer 
att ta den genaste vägen vilket leder till konsekvenser i space syntaxanalysen. 
Detta då definitionen av rum är längs raka linjer oftast utifrån gatu-, gång- 
och cykelnätsstrukturen. Därför är den rumsliga analysen bristfällig särskilt när 
det gäller betraktandet av fotgängare, då dessa ofta befinner sig utanför ramen 
av dessa rum. Det är istället njutningsbara faktorer som sol, skugga, vacker 
utsikt eller intressanta målpunkter som avgör hur flödet kan tänkas ske i dessa 
situationer, något som faller bort i space syntaxanalysen. Gehls stadsanalys berör 
dessa faktorer varvid den kan fungerar som ett komplement för vidare analys. 

   En annan svaghet i space syntax är att avbrutna siktlinjer resulterar i lägre 
integrationsvärden, detta medför att svängda gaturum och skymda hörn skulle 
vara negativt. Att inte alltid se vad som händer runt hörnet kan vara en kvalitet 
i staden och bidra till intressanta stråk och rumsbildningar. En snirklig struktur 
kan dessutom medföra positiva kvaliteter ur klimatsynpunkt. Därmed är rut-
nätsstaden inte alltid det bästa alternativet men avseende orienterbarhet visar 
den goda resultat. Ytterligare svårigheter med att definiera rum är vid de tillfäl-
len som planskilda korsningar även möjliggör passage i gatuplan och vid de 
tillfällen som topografin i staden utgör kraftiga lutningar och således innebär att 
siktlinjen bryts. För att få en så tillförlitlig analys som möjligt bör dessa aspekter 
tas i beaktning. 

   Fortsättningsvis kan ett rum visuellt fortsätta även om siktlinjen ständigt bryts 
då gaturummet sträcker sig i en böjd form varvid sänkor delvis skyms. Visuella 
och mentalt upplevda barriärer, som de befintliga trafiklederna, tenderar att falla 
bort i space syntaxanalyserna vilket kan anses vara en brist i analysmetoden. 
Space syntax är en användbar analysmetod för att mäta integrationsvärden 
men då metoden inte tar hänsyn till avstånd i meter gör det systemet känsligt 
för skala. Därmed blir avgränsningen av analysmodellen eller systemet väldigt 
avgörande för utfallet av analysen. 
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Figur 5.1

Illustrerar olika rumsliga förutsättningar beroende på trafikslag. Två grundteser för rumslig 
tillhörighet enligt Space syntax är att rummen eller siktlinjerna ska vara:

•	 fysiskt tillgängliga

•	 visuellt överblickbara
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RESULTAT

Då modellen sträcker sig över hela Umeå tätort kan man tänka sig att många 
av de långväga förflyttningarna inte görs till fots utan med bil eller buss då 
avstånden blir för långa. Den globala analysen ger därmed inte en karaktäristisk 
bild av den genomsnittliga gångtrafiken utan snarare en bild av hur de längre 
förflyttningarna fördelar sig inom Umeå tätort. Särskilt att beakta är att analy-
sen inte heller tar hänsyn till vissa trafikrum där fotgängare inte har anspråk att 
vistas. På samma sätt är gågatan inte tillgänglig för fordonstrafik och särskilda 
tidsperioder inte heller för cykeltrafik. Europavägarna är exempel på vägrum 
som vissa sträckor inte är fysiskt tillgängliga för gång- och cykeltrafik. Ofta finns 
möjlighet för dessa trafikslag att färdas längs trafiklederna antingen i samma 
gaturum på enskilda stråk eller på separata gång- och cykelvägar i anslutning till 
dessa. Avsikten var att analysera olika modeller då de rumsliga sammanhangen 
tyder sig olika för respektive trafikanter, se figur 5.1. Först och främst redovisas 
en modell över tätortens storskaliga vägstruktur, detta för att visa ringledens 
påverkan på vägsystemet. Motivet varför gång- och cykeltrafik inte redogörs 
här beror på att dessa trafikanter inte har fysisk tillgänglighet till detta vägrum. 

   Då Umeå kommun har som vision att minska bilanvändandet antogs i studien 
att flera åtgärder görs för att prioritera andra färdsätt. Därmed anser jag att det 
kommer göra det kontinuerliga gatunätet i staden tillgängliga för de mjuka 
trafikanterna och kan därmed sägas vara både överblickbara och fysiska tillgän-
gliga. Detta medförde att endast en modell redovisades, där samtliga trafikslag 
anses ha tillgång till ett kontinuerligt system av gemensamma offentliga rum. 
Mycket resurser i form av tid lades på att förstå metoden Space syntax och 
analysverktyget Depthmap, varvid nämnda ambitioner nedprioriterades. En an-
nan aspekt var att planförslaget som endast är en vision saknar framtagen struk-
tur för gång- och cykeltrafik. 

   Inför axial- och integrationsanalyserna gjordes en rumslig avgränsning med 
avseende att ge bästa möjliga förutsättningar med hänsyn till analysens syfte. Det 
vill säga att studera hur Umeås offentliga rum, med fokus på centrala delarna av 
Teg, kommer att påverkas av en förändrad stadsstruktur. Likaså hur planförslaget 
med stadsutvecklingsprojekten kan komma att påverka den befintliga stads-
miljön i avseende integration, tillgänglighet, läsbarhet och ett välfungerande 
stadsliv. 

   Det är viktigt att analysera ett tillräckligt stort område för att inte råka ut för 
randeffekter. Gator i utkanten av en analysmodell kan av programmet uppfattas 
som svagt integrerade när de i själva verket är mycket välintegrerade. Därför bör 
man ta med ett omland till det område vilket analysen avser. Däremot genererar 
ett större omland bättre förutsättningar för de centrala områdena vilket bör tas i 
beaktning. Analysen omfattar Umeå tätorts offentliga rum, detta möjliggör inte 
för en gynnsam analys av ringledens påverkan men avgränsningen görs främst 
för att studera de centrala delarna av Umeå och de stadsutvecklingsprojekt som 
ligger i fokus i studien.

   Studien behandlar stora delar av de centrala stadsdelarna och hade eventuellt 
kunnat avgränsats mer i analysen, dvs att fokusera mer på utvecklingsområdet. 
Ett annat alternativ hade varit att förstora analysområdet, vilket därmed skulle 
resulterat i en mer överskådlig studie. Det senare alternativet skulle möjligtvis 
lämpa sig bättre gentemot det visionära planförslaget.
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5.2 SLUTSATSER
I detta avsnitt görs en återkoppling till de frågeställningar som presenterades i 
rapportens inledning varvid följande slutsatser görs: 

Hur används det offentliga rummet idag inom utvecklingsområdet på Teg? 

Det är ingen tvekan om att utvecklingsområdet i dagsläget kännetecknas som 
ett renodlat trafikrum. Space syntaxanalyserna, mätdata och observationer från 
platsen tydliggör detta ytterligare. Attraktiva och användbara offentliga rum som 
bidrar till mänskliga möten och aktiviteter är praktiskt taget obefintliga inom 
utvecklingsområdet. De stora trafiklederna i samspel med de stora industrikvar-
teren utgör en oattraktiv och otrygg plats att vistas och förflyttas i och genom. 

   Det är av stor betydelse för Umeå stads utveckling att ringleden genomförs 
för att möjliggöra att trafikrummet istället utvecklas till ett levande och attrak-
tivt stadsrum. Integrationsanalysen och observationer tyder på att Teg används 
som ett trafik- och transportrum, ett område man färdas genom i höga has-
tigheter då vägrummet och framkomligheten tillåter det. Rörelserna i området 
är oftast kopplade till förbindelserna över älven, vilket antyder att dessa ank-
nytningspunkter är viktiga ur orienterbarhet och läsbarhetsaspekter. De stråk 
som är mest lokalt integrerade och anses fånga rörelser inom stadsdelen är E4/
E12 samt Norra Obbolavägen. Det är även längs dessa stråk som områdets 
kommersiella handel är koncentrerad kring. Olyckligtvis delas detta område av 
europavägarna och tappar sin potential som ett välfungerande stadsrum.  

   Det finns många fysiska inslag som påminner om 60- och 70-talet bevarade i 
Umeå. Dels de överdimensionerade vägarna och den bilvänliga stadsplanering-
en vilket särskilt avspeglas på Teg. Trafiken och funktionsområdena förhindrar 
det stadsliv och den attraktiva potential som stadsdelen har i närhet till Umeå 
centrum och rekreationsområden som Bölesholmarna och Röbäcksslätten. 
Framför allt är närheten till älvrummet en aspekt att lyfta fram, vilket identifi-
erar stadsdelen och staden Umeå i helhet.  

Hur är befintliga rum integrerade till övriga delar av Umeås tätort?

Integrationsanalysen bekräftar att den gamla rutnätsstrukturen i Centrala stan 
från 1600-talet ännu står sig väl som stadens främsta mötesplats. De strategiskt 
placerade broarna vilka förlänger rutnätsstrukturen mot Teg bidrar till att områ-
det tidigt integreras i Umeås mest centrala kontinuerliga rum. Dock gäller detta 
ett koncentrerat område närmast broarna, det är stor skillnad för Öst- och Väst 
Teg vilka är relativt segregerade områden. 

   Stadens rumsliga konfiguration, dvs. rummens inbördes lägen och relationer 
har visat samband med dess integrationsvärde. De stråk eller gatusträckningar 
som används mest har även visat sig ha höga integrationsvärden. Vidare kan detta 
användas i syfte att samla handel och annan verksamhet som är beroende av 
mänsklig rörelse. På så sätt kan stadens bebyggelsestruktur understödja stadsstråk 
av hög kvalitet. Samtidigt som områden med låg integration kan prioriteras för 
annan verksamhet som stärks av en mer avsides och lugnare stadsmiljö. 
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Steganalysen visar att de centrala delarna av Teg är relativt bra integrerade med 
Centrumfyrkanten och Rådhustorget. Det finns en stor potential att utveckla 
området och inte minst förstärka delarna mellan broarna. Genom att förlänga 
och komplettera strandpromenaden ges goda förutsättningar för en attraktiv 
och levande stadsdel. Steganalysen påvisade även Ön och Bölesholmarnas låga 
integration och koppling till centrum och Tegs offentliga rum. Vilket skulle 
förbättras dels genom förlängningen av strandpromenaden men även genom de 
planerade passagerna över älven, framförallt via Ön.

Hur påverkar den förändrade strukturen integrationen av stadens rum i helhet och inom 
utvecklingsområdet på Teg?

Den nya strukturen som planförslaget resulterar i innebär först och främst 
att ringleden möjliggör utveckling i form av omvandling till stadsgata. Detta 
medger att trafikslagen kan samsas i gaturummet och att barriäreffekten som 
tidigare så tydligt existerade nu möjliggör för ett aktivt och stadsmässigt urbant 
stråk. En tydlig södra entré till Umeå stad där gatans funktion och karaktär ska 
inbjuda och attrahera invånare och besökare att stanna upp och njuta av allt som 
staden har att erbjuda. 

   Passagerna över älven mellan Bölesholmarna och Lundåkern samt via Ön 
tillför inte någon stor förändring integrationsmässigt i systemet för hela Umeå 
tätort. Däremot utgör de bättre tillgänglighet för Öst- respektive Väst teg i av-
seende gena gång- och cykelvägar. Vidare bidrar de till att utveckla en sam-
manhängande strandpromenad längs älvrummet, på båda sidor av älven. Stråken 
längs älven är lågt integrerade trots tillförseln av passagerna, men ett kontinu-
erligt stråk innebär troligtvis mer människor i rörelse, vilket bidrar till trygghet. 

   I och med stadsgatan och de planer som förslaget för Teg utgör med 
butiker i bottenplan samt gatuparkering så kan hela området bli mer levande 
och stadsmässigt vilket tydliggör en entré till Umeå stad. Gång-, cykel- och 
kollektivtrafiken prioriteras, vilket genererar ett underlag för handel och 
personinriktade näringsverksamheter vilka är beroende av rörelse och vistelse 
i området.

   Enligt de integrationsanalyser som gjorts i space syntax finns det goda rumsli-
ga  förutsättningar för ett stadsdelscentrum och en urban korridor söderifrån in 
till Umeå. En utveckling av Ön och de passager som planeras via Ön förbättrar 
avsevärt utvecklingen på Teg, inte minst med tanke på det ökade invånarantalet 
och behovet av servicefunktioner. Det skulle innebära goda möjligheter för Ön 
och Teg att samverka om dessa funktioner och verksamheter.   
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5.3 FORTSATTA STUDIER
Tanken från början var att ingående redogöra för vilka områden som hade sär-
skilda kvaliteter för hållbara stadsrum. Aspekter som ljusstudie på grund av den 
tätare stadsstrukturen och den högre bebyggelsen. Likaså beakta omgivnings-
buller och kapacitet på vägnätet i och med den ökade tillväxten. Dessa aspekter 
är viktiga för utveckling av stadsdelar och städer men inom ramen för arbetet 
var det tvunget att prioritera. 

   Givande för studien vore att studera och komplettera space syntaxanalyserna 
med någon form av stadsanalys för att på så sätt belysa rummets faktiska brister 
och kvaliteter. Endast för att integrationsanalysen visar på hög integration och 
att stråken bedöms vara attraktiva och välanvända för rörelse betyder inte det att 
det är attraktiva och har goda förutsättningar för människor att vistas på. 

   Det vore intressant att studera hur lokaliseringen av Kulturväven, det nya 
kulturhuset vid älven, påverkar det offentliga livet i staden. En vidare studie av 
detta kan göras i space syntax genom att studera korrelationen mellan rummens 
samband och verksamheterna. Exempelvis kan man genom en regressionsanalys 
få ut hur mycket av handelns lokalisering som kan förklaras av människors 
rörelse i närområdet.

   En annan aspekt som är intressant i denna tid av marknadsekonomi är att 
studera korrelationen mellan fastighetsvärden och de integrationsegenskaper 
som omkringliggande gator har. Ett resultat av detta skulle kunna leda till att 
fastighetsägare och exploatörer intresserar sig mer för vad en ökad tillgänglighet 
till en fastighet innebär för ekonomisk vinning.
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