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Förord 

 

Den här rapporten behandlar en stadsrumsanalys av Hallonbergsplan i stadsdelen Hallonbergen, Sundbybergs 

stad. Rapporten är mitt examensarbete på C-nivå (10p) inom huvudämnet samhällsplanering och är den sista 

delen av min utbildning vid Högskolan i Gävle vilken leder fram till en filosofie kandidatexamen. Arbetet har 

genomförts vid Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbybergs stad. Tid till förfogande har varit tio 

veckor. Arbetet inleddes v. 23 och avslutades v.33, 2007.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till Charlotte Rickardsson och alla andra på Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i 

Sundbybergs stad för all hjälp med bakgrundsmaterial, kartmaterial m.m.och för en trevlig tid! 

 

Jag vill även rikta ett tack till examinator Janne Margrethe Karlsson och handledare Kaj Wejander vid 

Högskolan i Gävle.  

 

 

Torbjörn Blomgren 

Stockholm 2007-08-17 
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Abstract 

 

In 2005, a comprehensive plan was approved for the urban districts of Rissne, Hallonbergen and Ör in 

Sundbyberg. One of the objectives of the comprehensive plan was to strengthen the public spaces in the 

districts in order to create a lively and diversified city life, day and night, attractive to all people regardless of 

age and background. Hallonbergsplan is a ”bus-square”, located in connection to Hallonbergens centre facility. 

The aim of this report was to analyse Hallonbergsplan in a social perspective, with focus on the physical 

environment and which prerequisites the physical environment provides in order to create the city life that has 

been formulated as an objective of the comprehensive plan. The purpose of the report was to clarify which kind 

of city life Hallonbergsplan contains and how it is used by its visitors. Furthermore, the purpose was to clarify 

if there is a need for complementaries in the physical environment in order to improve the prerequisites for the 

city life and if so which. A method developed by architect Jan Gehl was used when analysing Hallonbergsplan. 

Gehls method is based on the activities of the place, how it is used and which possibilities there is for contact 

between people. The method analyses the place in regard to six parts; activities, the form of the space, 

possibilities and holdbacks to make contact, protection, comfort and enjoyment. The analysis of 

Hallonbergsplan provided a detailed result that showed as well positive as negative properties in the physical 

environment of the place, in all the different parts of the analysis. Thus, Hallonbergsplan has physical attributes, 

structural and visual, that both stands in the way of and promotes a development of the city life which is the aim 

with the comprehensive plan. Hallonbergsplan is dominated by necessary activities, but optional and social 

activities also occur, foremost concentrated to the area around the fountain and the entrance to the centre 

facility. In a future development of Hallonbergsplan, improvements need to be done concerning traffic balance, 

the environment for pedestrians, prerequisites for durable activities and the balance between the centre facility 

and Hallonbergsplan. Moreover, Hallonbergsplan needs to become a living, safe and diversified place day and 

night. Finally, existing qualities should be preserved and developed. 

 

Keywords: Physical planning, Urban planning, Public spaces, City life, Gehl, Hallonbergen, Sundbyberg 
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Sammanfattning 

 

2005 antogs en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna Rissne, Hallonbergen och Ör i Sundbyberg. Ett av 

målen med den fördjupade översiktsplanen var att stärka de offentliga rummen i stadsdelarna för att skapa ett 

livaktigt och varierat stadsliv under dygnets alla timmar, attraktivt för människor i alla åldrar och präglat utav 

mångfald. Hallonbergsplan är ett ”busstorg” beläget i direkt anslutning till Hallonbergens centrumanläggning. 

Målet med rapporten var att analysera Hallonbergsplan ur ett socialt perspektiv med fokus på platsens fysiska 

miljö och vilka förutsättningar den fysiska miljön ger för att skapa det stadsliv som har formulerats som mål 

med den fördjupade översiktsplanen. Arbetet syftade till att klargöra hur stadslivet ser ut på Hallonbergsplan 

idag och hur platsen används av dess besökare. Vidare syftade arbetet till att klargöra om det finns behov av 

kompletteringar i den fysiska miljön för att förbättra förutsättningarna för stadslivet och i så fall vilka. Vid 

analysen av Hallonbergsplan användes en metod framtagen av arkitekten Jan Gehl. Gehls metod baseras på 

platsens aktiviteter, hur den används samt vilka kontaktmöjligheter som finns. Metoden analyserar platsen med 

avseende på sex delar; aktiviteter, rumsform, möjligheter och hinder för kontakt, skydd, komfort samt njutning. 

Analysen av Hallonbergsplan gav ett detaljerat resultat som visade såväl positiva som negativa egenskaper i 

den fysiska miljön på platsen inom alla analysens olika delar. Hallonbergsplan har således fysiska egenskaper, 

såväl rumsliga som visuella, som både hindrar och främjar utveckling av det stadsliv som är målet med den 

fördjupade översiktsplanen. Hallonbergsplan domineras av nödvändiga aktiviteter, men även frivilliga och 

sociala aktiviteter förekommer med en koncentration till ytan runt fontänen och centrumhusets ingång. Vid en 

framtida utveckling av Hallonbergsplan bör platsen få en bättre trafikbalans, utveckla befintliga kvaliteter, 

förbättra miljön för fotgängare och cyklister, förbättra förutsättningar för varaktiga aktiviteter samt hitta en 

bättre balans mellan centrumanläggningen och Hallonbergsplan. Vidare bör Hallonbergsplan bli en levande, 

trygg och varierad plats under dygnets all timmar och ges en inbjudande och öppen rumsform. 

 

Nyckelord: Fysisk planering, Samhällsplanering, Offentliga rum, Stadsliv, Gehl, Hallonbergen, Sundbyberg 
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1. INLEDNING 

_________________________________________________________________________________________ 

I den inledande delen av rapporten beskrivs bakgrunden till arbetet och en kort historisk återblick ges med 

avseende på stadens offentliga rum. Vidare beskrivs människors olika vardagsliv och arbetets syfte formuleras 

tillsammans med en beskrivning av geografiska avgränsningar. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1.1 BAKGRUND  

 

1.1.1 Orientering och aktuell planeringssituation 

Sundbybergs stad är centralt belägen i Stockholmsregionen nordväst om Stockholm city (se fig. 1). Sundbyberg 

har en kommunövergripande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i januari 2001. Direkt efter 

antagandet inleddes arbetet med en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna Rissne, Hallonbergen och Ör, tre 

tidstypiska stadsdelar från 1980-, 1970- respektive 1960-tal (se fig. 2). Den fördjupade översiktsplanen antogs 

av kommunfullmäktige den 25 mars 2005 och togs fram med syfte att få en ökad detaljeringsnivå inom 

området. Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen har ett antal etapper för detaljplanering definierats och 

planarbetet har påbörjats för aktuella delar av Rissne.  

 

Vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen formulerades ett antal mål. Ett utav dessa var att stärka de 

offentliga rummen i stadsdelarna samt att stärka centrumfunktionerna. Vidare formulerades ett antal 

nyckelfrågor som stod som utgångspunkt för arbetet (Sundbyberg, 2002). En utav dessa behandlade de 

offentliga rummen i stadsdelarna: 

 

 

                                 ”Förstärkning av de offentliga rummen - funktionsblandning 

    De offentliga rummen i Rissne, Hallonbergen och Ör är idag ofta otydliga och 

   svagt utvecklade. För att skapa ett livaktigt och varierat stadsliv, attraktivt för 

          alla åldrar och präglat av mångfald under dygnets alla timmar krävs en blandning 

                            av olika funktioner; torg, parker, bostäder, handel och arbetsplatser.  Den 

                             fördjupade översiktsplanen skall visa exempel på hur detta kan uppnås.” 

  

                                                                                                                                                       (Sundbybergs stad 2002, ss.9) 
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Fig. 1 Sundbybergs läge i regionen 
 

 

  Fig. 2 Sundbybergs stad med orientering av Rissne, Hallonbergen och   

            Ör  

 

1.1.2 Stadens offentliga rum  

Det är gator, torg och parker som tillsammans bildar det offentliga rummet i staden och är av väsentlig 

betydelse (se fig. 3, 4, 5 och 6). Här utspelar sig stadens offentliga liv. Människor möts och möjlighet finns att 

vistas, fritt flanera, se och bli sedd efter eget behov. Här kan människor fritt ge uttryck för kulturella, politiska 

och kommersiella aktiviteter (Berglund & Jergeby, 1998). Utformningen av det offentliga rummet är 

identitetsskapande och sätter tillsammans med omgivande kvarter prägel på bilden av staden (Boverket, 2006).  

 

De offentliga rummen i staden har många olika funktioner, ofta flera samtidigt. Exempel på det är att de 

offentliga rummen i staden fungerar som mötesplatser, för rörelse, för kultur och nöjen, för konstupplevelser, 

för handel, för måltider och för avkoppling (Boverket, 2006). Hur vi upplever staden och dess offentliga rum 

har påverkan på människor och deras beteende. Utformningen styr hur vi förflyttar oss i staden, vad vi gör, var 

vi vistas, hur vi känner oss och vilka vi möter (Boverket, 2002).  

 

Att människor ges möjlighet till att mötas i det offentliga rummet är viktigt ur flera perspektiv. Vardagliga 

möten mellan människor med olika ålder och kultur som sker naturligt och enkelt i vardagen kan ses som ett väl 

fungerande socialt förebyggande arbete. Ofrivillig ensamhet, rädsla för det som är annorlunda och olika och 

segregation kan minskas (Boverket, 2006). Förtroenden byggs upp och rädsla rivs ned och det underlättar en 

känsla av tillhörighet, trygghet och säkerhet (Berglund & Jergeby, 1998). 

 

Hallonbergen Rissne 
Ör 
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             Fig.3 Gatan är en del av det offentliga rummet i staden              Fig. 4 Det offentliga rummet är en plats där människor  

                                                                                                                              kan mötas      

 

              
              Fig. 5 Torg är en del av det offentliga rummet i staden              Fig. 6 Parker är en del av det offentliga rummet i staden 

                                                                                                                      

 

Förutsättningarna för staden, dess invånare samt stadslivet har förändrats markant sedan början på 1900-talet. 

Den tekniska utvecklingen (bilen, tv, datorer mm), särskilt de senaste 50 åren, har gjort att behovet att utföra 

nödvändiga aktiviteter till fots på stadens gator och torg har minskat mer och mer. Som en konsekvens av den 

minskade mängden stadsliv och bilens påverkan på stadsmiljön har stadens offentliga rum blivit mindre 

attraktivt att uppehålla sig i (Gehl Architects ApS., 2005). 

 

Något som också har haft stor påverkan på det offentliga livet i staden är förorten och dess utveckling. De första 

förorterna anlades kring sekelskiftet och var en reaktion på trångboddhet, sjukdomar och epidemier i staden 

som hade utvecklats som en konsekvens av städernas snabba växande. Staden ansågs ”omänsklig” och förorten 

stod som vision för det goda livet (Lilja, 1999). 
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Funktionalismen fick sitt genomslag på 1930-talet och innebar en uppdelning av olika funktioner till separata 

platser som exempelvis områden för boende och områden för arbete. Elisabeth Lilja (1999) beskriver den 

modernistiska stadsplaneringens utveckling i sin bok Den ifrågasatta förorten – Identitet och tillhörighet i 

moderna förorter och delar in den i olika stadier. Det första stadiet innebar att förorterna fördes upp enligt 

modellen ”hus i park”, vilket innebar bostadsområden med friliggande lamellhus, omgivna av naturmark och 

grönska. Dessa förorter byggdes utan gator och husen placerades fritt i terrängen orienterade efter solvinklar 

med syfte att släppa in så mycket ljus som möjligt. ”Hus i park”-förorter kritiserades för att ha upplöst det 

sociala livet i staden varför det andra stadiet, en ny vision om grannskapsplanering, fick sitt genomslag.  

 

Grannskapsplaneringen innebar en planering för en utveckling av gemenskap bland de boende i förorterna. För 

att uppnå dessa mål placerades ett grannskapscentrum i förorterna med sociala och kulturella institutioner, 

handel, butiker etc. Trots de sociala ambitionerna som fanns med grannskapsförorterna kritiserades dessa för att 

ha tömt staden på liv (Lilja, 1999). Söderlind (1998) menar att problemet ofta var att granskapscentrumen var 

alltför små för att kunna generera nya verksamheter och på så sätt förlorades möjligheten att kunna konkurrera 

med moderstadens utbud. Konsekvensen blev ödsliga bostadsförorter i perifera lägen.  

 

En förvrängning av granskapsmodellen skedde i och med Miljonprogrammets storskaliga områden som 

byggdes mellan år 1965 och 1975. Bebyggelsen blev likformig och områdena splittrades genom en strikt 

trafikseparering vilket ökade avstånden mellan grannskapets olika delar. Parkeringsytor och trafikleder för bilar 

blev barriärer mot omgivningen (Lilja, 1999).  

 

Historiskt sett har det offentliga rummet med dess gator och torg fungerat som samlingsplatser för människorna 

i staden, för handel, möten och transport. Med funktionalismen försvann dock gatorna och torgen och ersattes 

istället av vägar, leder och gräsytor. Avstånden mellan människor, händelser och funktioner ökade vilket har 

lett till en utglesning av människor och en minskning av möjligheten till kontakt (Gehl, 2006).                                                                 

 

1.1.3 Olika vardagsliv 

För att nå ett livaktigt och varierat stadsliv, attraktivt för alla åldrar och präglat av mångfald under dygnets alla 

timmar i enlighet med målen med den fördjupade översiktsplanen för Rissne, Hallonbergen och Ör menar jag 

att den fysiska miljön i det offentliga rummet måste tillmötesgå alla människors förutsättningar för användande 

oberoende av ålder. Vidare måste det offentliga rummet bjuda in till delaktighet samt vara attraktivt för alla 

människor oberoende generations- och kulturgränser.  

 

Människor i olika åldrar ställer olika krav på den fysiska miljön beroende på olika livsmål och vilka möjligheter 

man har att uppnå dem. För små barn är det viktigt med en trygg och säker miljö i hemmets absoluta närhet som  
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samtidigt skapar en nyfikenhet på livet. När barnen blir äldre blir det viktigt med att skapa relationer till vänner 

vilket skapar ett behov av trygga och säkra miljöer i grannskapet. Under den delen av livet då vi är 

yrkesverksamma förändras åter behoven och kraven på den fysiska miljön i staden. Bostaden betyder 

fortfarande mycket, men vi behöver kunna förflytta oss till olika verksamheter och arbete på ett effektivt sätt. 

Efterhand vi åldras ökar återigen bostadens och den nära miljöns betydelse. För de äldre är det av stor vikt att 

den fysiska miljön är väl utformad och behovet ökar med avseende på tillgänglighet, offentlig service och 

kommunikationer. Människors fysiska och psykiska förmåga kan vara nedsatt från födseln eller så kan den 

förändras under livets gång eller förändras på grund av skada eller sjukdom. Funktionshindrade har särskilda 

krav på stadsmiljön och om den fysiska miljön är tillgänglig och kan användas även av personer med nedsatt 

fysisk eller psykisk förmåga ger det en miljö som är bättre även för andra. Sveriges invånare består även idag 

av många som är födda utomlands vilka har satt sina avtryck i städer och dess förorter. Mångfald betyder en 

blandning av individer och deras inbördes likheter och olikheter (Boverket, 2006).  

 

1.3 SYFTE 

Det här examensarbetet syftar till att analysera Hallonbergsplan, som är en del av det offentliga rummet inom 

ramen för den fördjupade översiktsplanen, ur ett socialt perspektiv med fokus på platsens fysiska miljö och 

vilka förutsättningar den fysiska miljön ger för att skapa det stadsliv som har formulerats som mål med den 

fördjupade översiktsplanen. Arbetet har bedrivits kring två frågeställningar; Hur ser stadslivet ut på 

Hallonbergsplan idag och hur används platsen utav dess besökare? Finns det behov av kompletteringar i den 

fysiska miljön för att förbättra förutsättningarna för stadslivet och i så fall vilka? 

 

1.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Den fördjupade översiktsplanen anger ett antal förändringsområden. Hallonbergsplan är beläget i 

förändringsområde H1 (se fig. 7), vilket anges som det mest prioriterade området i den fördjupade 

översiktsplanen (Sundbyberg, 2005). Hallonbergsplan avgränsas av Hallonbergens centrumanläggning i söder, 

kvarteret Kompassen i norr, Lötsjövägen i väster och Örsvägen i öster (för närmare orientering, se avsnitt 5.1). 

Figur 7 och 8 nedan visar Hallonbergsplans lokalisering.  
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Fig. 7 Fördjupad översiktsplan för Rissne, Hallonbergen, Ör. Hallonbergsplan färgat i rött.  

 

 

Fig. 8 Flygfoto över planområdet med Hallonbergsplan inringat                                                                                         
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2. TIDIGARE STUDIER  

_________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt beskrivs tre olika metoder för analys av stadens rum med olika angreppssätt och perspektiv. 

Vidare beskrivs tre tidigare studier som behandlar stadsrummet i modernistiska förorter. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 METODER FÖR ANALYS AV STADENS RUM OCH STRUKTUR 

Efterhand har vikten av att integrera sociala konsekvenser i planeringen och ta till vara människors idéer och 

synsätt fått fäste hos samhällsplanerare. Allmänheten har kommit att engageras alltmer i 

samhällsplaneringsfrågor och nya planeringsmetoder måste utvecklas för detta ändamål. Det är av stor vikt att 

skapa möten mellan människor som har olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter. Dessa olikheter kan 

tillsammans komplettera varandra för att skapa nya synsätt och idéer (Boverket, 2006).   

 

2.1.1 Staden som mental karta 

Staden som mental karta är en metod för analys av stadens rum som har arbetats fram av Kevin Lynch, en 

amerikansk stadsplanerare och författare. Metoden beskrivs i boken The image of the city från 1960. Syftet med 

metoden är att utreda hur människor upplever den plats som skall analyseras och hur människor orienterar sig. 

Analysen bygger på två olika delar. Den första delen innebär intervjuer med allmänheten som också får teckna 

en mental karta över platsen. Den andra delen innebär en systematisk analys av professionella 

samhällsplanerare. Uppgifterna från dessa två delar tolkas samman till ett planeringsunderlag, och som hjälp att 

visualisera platsens utformning används fem baselement; stråk, barriärer, områden, knutpunkter och 

landmärken (Boverket, 2006).  

 

2.1.2 Space syntax 

Rumslig syntaxanalys, eller space syntax, är en annan metod som kan användas för analys av stadens rum. 

Space syntax som teori och metod har tagits fram av Bill Hillier med flera vid The Bartlett School of Graduate 

Studies, University College London. Metoden beskriver strukturella egenskaper i den fysiska miljön som 

bygger upp stadsliv. Latent gemenskap, dvs. möten mellan människor som inte känner varandra, är av stor vikt 

som beskrivits i avsnitt 1.1.2, Stadens offentliga rum. Latent gemenskap anges genom två indikatorer (läsbarhet 

och genomsnittlig integration) i space syntax - analysen. När det gäller läsbarheten indikerar den hur lätt det är 

att orientera sig i staden. Integrationen beskriver hur ”nära” varje enskilt gaturum är alla andra gaturum i 

staden. Denna närhet avser inte avstånd i meter, utan närheten avgörs här av hur många riktningsändringar som 

måste göras vid rörelse mellan två bestämda gaturum. Om en gata är väl integrerad eller inte får återverkningar 

på fördelningen av människors rörelse till olika platser i staden och därmed även av mänskliga  
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aktiviteter. Analyser enligt space syntax kan användas för att för att beskriva fördelningen av integration för 

enskilda gaturum eller stadsdelar som exempelvis Hallonbergen (TRAST, 2006).  

 

2.1.4 Intervjumetoder 

En annan metod att analysera stadens rum är intervjumetoder som analyserar livsmiljön på aktuell plats. 

Intervjumetoder kan genomföras på olika sätt. Exempelvis kan människor intervjuas som bor och lever på orten 

eller vid platsen som skall analyseras. Frågor som hur de upplever olika platser vid olika tider på dygnet, vad de 

skulle sakna om de flyttade därifrån och vad de tycker kännetecknar sin ort är exempel på olika frågor som 

skulle kunna ställas. En annan metod skulle kunna vara att istället för de boende intervjua ”nyckelpersoner” i en 

ort som exempelvis stadsarkitekten, polisen, personer från föreningslivet etc. som alla har en god kunskap om 

sin ort (Boverket, 2006).    

 

2.2 TIDIGARE STADSRUMSANALYSER 

Stadsrummet i modernistiska förorter har speciella egenskaper och förutsättningar. Hallonbergsplan som 

analysen i denna rapport har begränsats till att behandla är beläget i stadsdelen Hallonbergen som byggdes 

mellan åren 1968 och 1973 (Sundbyberg, 2001). Hallonbergen är ett typiskt exempel på ett område från 

Miljonprogrammet vars egenskaper kort behandlats i avsnitt 1.1.2, Stadens offentliga rum. Nedan beskrivs tre 

tidigare gjorda studier som behandlar stadsrummet i modernistiska förorter.  

 

2.2.1 Förvandlingen av grannskapsenhetes design 

I artikeln Challanges of the modernist urban landscape – On urban design and (sub)urban space beskriver 

Anna-Johanna Klasander (2005) den morfologiska utvecklingen under grannskapsenhetens period som grundar 

sig på en studie från hennes doktorsavhandling Suburban Navigation – Structural Coherence and Visual 

Apperance in Urban Design (Klasander, 2003).  

 

Förorter började uppföras enligt grannskapsmodellen under 1940-talet och detta planeringsideal höll i sig till i 

mitten på 1970-talet. Karaktäristiskt för förorter som fördes upp enligt grannskapsmodellen var att bebyggelsen 

fördes upp med bostadsenklaver i en öppen plan, funktioner uppdelade till olika zoner, separering av olika 

trafikslag och ett lokalt centrum med allmän kollektivtrafik. Dessa karaktäristika bestod genom hela 

planeringseran. Således är förorter som fördes upp under Miljonprogrammet nära relaterade till de tidigare 

uppförda områdena som har varit mycket uppskattade. Någonting som däremot förändrades gradvis under 

denna period var förhållandet mellan stadens primära element; gator, byggnader och öppna ytor.    
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Under periodens första decennium hade områdena en nära relation mellan det privata och det offentliga vilken 

var relativ enkel att identifiera. Strukturella förhållanden liknade det traditionella urbana nätet. Med andra ord 

var förorternas centrum integrerade i vägnätet och bostadshusen relaterade till gatan med fasaderna och 

entréerna i direkt anslutning ut mot gatan. Byggnaderna definierade således gatubilden och bidrog till det 

sociala livet där (Klasander, 2005).  

 

I ett senare skede, under 1950-talet och 1960-talet, förändrades gradvis dessa förhållanden mellan stadens 

primära element. Detta kan ses genom studier av områden i Göteborg som exempelvis Biskopsgården och 

Frölunda från denna tidsepok (se fig. 9 och 10). Vid den här tidpunkten hade sättet att se på gatan förändrats. 

Gatan sågs nu endast som ett utrymme för transport. Detta ledde till att arkitekter som utformade områden nu 

kunde lägga mer fokus på landskap istället för gatubild. Detta visade sig genom att grupper av byggnader 

skapar sina egna rumsliga relationer. Omkring 1970 hade utvecklingen gått så pass långt att många bostadshus 

varken relaterar till landskapet eller till gatan, utan snarare till andra privata byggnader. Bra exempel på detta 

kan ses i stadsdelen Gårdsten i Göteborg från 1970-tal (se fig. 11). Till skillnad från tidigare byggda områden 

från grannskapsplaneringens period så var nu förhållandet mellan det privata och det offentliga diffust. Vidare 

behandlades ofta bebyggelsen och nätverk för rörelse som separata designobjekt (Klasander, 2005). 

            
Fig. 9 Biskopsgården från 1950-tal. Husen relaterar till landskapet och inte till gatan.      Fig. 10 Frölunda från 1960-tal 

 

 
Fig. 11 Gårdsten från 1970-tal. Det offentliga rummet är överallt och ingenstans. 
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Vilka konsekvenser fick då detta sätt att 

utforma stadsdelar? Klasander (2005) 

menar att brist på sammanhang har gjort 

att områdena som utformades på detta 

sätt har blivit mindre läsbara. Detta gäller 

åtminstone för tillfälliga besökare i 

områdena. En annan konsekvens är att 

den trädliknande strukturen på vägnätet 

minskar tillgängligheten för bilar till 

dessa områdens centrum. Vidare gör den 

rumsliga segregationen att områdena inte 

blir troliga destinationer för slumpvisa 

besökare. Den rumsliga segregationen 

förstärker den sociala segregationen som 

finns i många av förorterna från 

Miljonprogrammet. Ett bra exempel på 

detta är Hammarkullen i Göteborg (se fig.     Fig. 12 Hammarkullen i Göteborg. Vägnätet för fordon är färgat i svart och    

12).                                                                                          områdets centrum inringat. Centrumet är centralt beläget i området men   

                                                                                                  perifert placerat för motorister.      

 

2.2.2  Lokala centrum och förortens rumsliga konfiguration  

I sin artikel Suburban squares – How come they are not all empty? beskriver Anna-Johanna Klasander (1999) 

en studie hon gjort av 14 stycken lokala centrumtorg i olika modernistiska förorter till Göteborg från 

Miljonprogrammet. Många utav förorterna som fördes upp under denna tid har länge brottats med dåligt rykte 

och förfall där de lokala centrumen är en del av problemen. Men det finns dock centrum i dessa förorter som ser 

ut att ”må bra”, centrum där exempelvis små marknader spontant har utvecklats. Studiens hypotes var att de 

välmående centrumen med många besökare även var de som var mest integrerade i det lokala områdets nätverk  

för rörelse. Klasander använde sig av space syntax teorier för att genomföra undersökningen. Centrumens 

integration i området jämfördes med en undersökning som hade genomförts av omkring 17000 hushåll, där 

personerna bland annat fick svara på hur ofta de besöker det lokala centrumet och vad de gör där.   

 

Studiens hypotes visade sig vara fel. Några utav de lokala centrumtorgen som var väl integrerade i området 

visade sig även vara välanvända, men det visade sig även några av de lokala centrumtorgen som var mindre 

integrerade i sitt område vara.  
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Klasander (1999) diskuterar i artikeln möjliga anledningar till att hypotesen inte visade sig stämma. Dessa 

lokala centrum har inte utvecklats naturligt utan planerades samtidigt som resten av området. Detta innebär att  

handel och andra verksamheter inte har utvecklats i de mer välintegrerade delarna utav områdena, utan där de 

planerats att vara. I förorterna från Miljonprogrammet går rörelseflödena inte från överallt till överallt som i den 

traditionella funktionsblandade staden, utan istället från överallt till det lokala centrumet och tillbaka. Detta gör 

att det blir svårt för väl integrerade delar att dra nytta av vad space syntax teorin kallar för biprodukten av 

rörelser. Biprodukten av rörelser innebär passagen genom stadens olika rum som görs vid rörelse mellan olika 

destinationer i staden. Ofta går väl integrerade vägar på ställen där inga byggnader finns i närheten eller att 

byggnaderna inte kan inhysa funktioner som skulle kunna dra nytta av det integrerade läget.   

 

2.2.3 Analys av Hallonbergen enligt space syntax 

2001 genomförde firma Marcus en space syntax-analys av Hallonbergen (Sundbybergs stad, 2002). Analysen 

av Hallonbergen visade att stadsdelens inre uppbyggnad till stor del består av överblickbara gatu- och 

gångvägssträckningar, något som underlättar för orientering i stadsdelen eftersom vi uppfattar hur olika stråk 

och platser förhåller sig till varandra. Att stadsdelen är lätt att förstå och orientera sig i bidrar till att göra den 

tillgänglig för såväl boende i området och tillfälliga besökare (Klasander, 2005). Analysen visade vidare att den 

östra delen av Hallonbergen, där centrumanläggningen ligger, hade en förhållandevis hög integration. Analysen 

slår fast att den östra delen attraherar såväl boende i området som tillfälliga besökare. När det gäller den västra 

delen av Hallonbergen är förhållandet ett annat. Den västra delen är betydligt sämre integrerad med såväl 

omgivningen som lokalt. Utbytet av stadsdelen i sig och med omgivningen är lågt. 
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3. ANALYSMETOD 

_________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt beskrivs metoden som analysen av Hallonbergsplan grundar sig på. Avsnittet inleds med en kort 

presentation av analysmetoden och arkitekten Jan Gehl följt av en mer ingående beskrivning av 

analysmetodens olika huvuddelar. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Det finns en mängd olika typer av metoder för stadsanalys med olika angreppssätt och perspektiv som 

analyserar plats, livsmiljö och förhållandet till omgivningen. Tre exempel har beskrivigts ovan i avsnitt 2.1.1 – 

2.1.3. Det är därför viktigt att välja en analysmetod som stämmer väl överens med platsens förhållanden samt 

projektets syfte och förutsättningar. Det finns inget som hindrar att olika metoder kombineras eller att delar som 

anses viktiga för platsen eller syftet med analysen läggs till (Boverket, 2006). Vid analysen av Hallonbergsplan 

har jag valt att använda mig av en metod framtagen av Jan Gehl.  

 

3.1 JAN GEHL 

Jan Gehl är en dansk arkitekt och professor i Urban design vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn. 

Gehl har tagit fram en metod som analyserar stadslivet ur de gåendes perspektiv. Gehl ser förhållandet för 

gående och uppehåll i staden som de primära byggstenarna för ett vitalt stadsliv och en fungerande stad (Gehl 

Architects 2005). Metoden är uppbyggd kring ett antal delar och går ut på att systematiskt dokumentera 

offentliga platser i staden, göra gradvisa förbättringar, och sedan dokumentera platsen igen. Exempelvis 

beskriver Gehl i sin bok Public Spaces, Public Life från 2002 hur sådana gradvisa förbättringar har gjorts i de 

centrala delarna av Köpenhamn. Här beskrivs hur centrala Köpenhamn har genomgått en förvandling över 40 år 

från en stad dominerad av bilar till en stad där fotgängarna prioriteras högst. Ströget är namnet på världens 

längsta shoppingområde för fotgängare i världen. Ströget är en del av centrala Köpenhamn och är primärt ett 

resultat av Jan Gehls arbete (PPS, 2007).   

 

Gehls arbete har visat att det delvis går att påverka hur många människor som använder stadens offentliga rum, 

hur lång tid människors aktiviteter varar samt vilken typ av aktiviteter som kan utvecklas. Detta går att påverka 

inom vissa ramar. Faktorer som avgör påverkan är regionala och samhälliga förutsättningar samt 

klimatförhållanden (Gehl, 2006).  

 

Gehls metod beskrivs i boken Life between buildings, using public space (Gehl, 2006). Avsnitt 3.1.1-3.1.4 

nedan är baserade på denna bok och beskriver metodens olika delar.  
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3.1.1 Aktiviteter i staden 

Gehl beskriver olika typer av aktiviteter som tar plats i staden. En brevbärare delar ut sin post, två äldre damer 

sitter på en bänk och samtalar, barn leker och en man skyndar till bussen. Dessa är exempel på aktiviteter som 

kan förekomma i stadens offentliga rum. Alla dessa aktiviteter påverkas av en lång rad av faktorer där den 

fysiska miljön runt omkring oss är en av dessa. Väldigt förenklat delar Gehl in aktiviteter som bedrivs i staden i 

tre olika kategorier; nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter samt sociala aktiviteter.  

 

Till kategorin nödvändiga aktiviteter hör aktiviteter som mer eller mindre är obligatoriska. Exempel är att gå 

och handla mat, gå till skolan, dela ut tidningen, vänta på bussen o.s.v. Dessa är nödvändiga aktiviteter, 

vardagliga sysslor, där de inblandade mer eller mindre måste delta. Nödvändiga aktiviteter är aktiviteter som 

påverkas mycket lite av den fysiska miljön då nödvändiga aktiviteter är som namnet anger något som vi måste 

göra året runt, i nästan vilka förhållanden som än må råda. Figur 13 nedan visar exempel på nödvändig 

aktivitet. 

 

 
                             Fig. 13 Exempel på en nödvändig aktivitet 

 

Till kategorin frivilliga aktiviteter hör de aktiviteter som vi deltar i om tid, plats och klimatförhållanden gör det 

möjligt och om vi har viljan att delta. Exempel på frivilliga aktiviteter är att sitta ute på en bänk och läsa 

tidningen, ta en promenad, sitta eller stå och sola eller bara att njuta av livet.  
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Till skillnad från de nödvändiga aktiviteterna är 

de frivilliga aktiviteterna starkt beroende av 

den fysiska miljön runt omkring oss och de 

väderförhållanden som råder. De frivilliga 

aktiviteterna kommer bara att ske när dessa 

förhållanden är goda och bjuder in. Detta har 

därför stark koppling till fysisk planering. De 

flesta aktiviteter för rekreation återfinns i denna 

kategori. Till höger (fig. 14) illustreras                                                  

exempel på en frivillig aktivitet.                                  Fig. 14 Exempel på en frivillig aktivitet 

 

Till kategorin sociala aktiviteter hör sådana aktiviteter som är beroende av att andra befinner sig i det offentliga 

rummet. Exempel på sociala aktiviteter är barn som leker, folk som pratar eller hälsar på varandra. Till de 

sociala aktiviteterna hör även passiva kontakter. Med passiva kontakter menas att bara se eller höra andra 

människor. Gehl begränsar sig i denna bok till att bara beskriva de sociala kontakter som sker på platser som är 

tillgängliga för allmänheten. I figur 15 nedan visas exempel på sociala aktiviteter i stadens offentliga rum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                       Fig. 15 Barn leker med vuxna i stadens offentliga rum, en social aktivitet 
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Sociala aktiviteter sker som en konsekvens av  

att människor rör och uppehåller sig på samma 

ställe. Sociala aktiviteter är således kopplade till 

och utvecklas från de nödvändiga och de frivilliga 

aktiviteterna. Detta ger att sociala aktiviteter stöds 

om förhållanden för nödvändiga och frivilliga 

aktiviteter förbättras. Till höger bifogas en figur 

(fig.16) som visar förhållandet mellan kvaliteten 

på platser utomhus och andelen aktiviteter av 

olika slag som förekommer där. Det är mängden 

frivilliga och sociala aktiviteter i det offentliga 

rummet som fungerar som indikatorer på hur väl 

stadsrummet fungerar och om den fysiska miljön    

är av bra kvalitet.                                                        Fig. 16 Figur som visar förhållandet mellan den fysiska miljöns   

                                                                                                     kvalitet och olika slags aktiviteter som förekommer där. (Figuren är      

                                                                                                     inspirerad av Gehl, J., 2006)                                                                       

                                                  

3.1.2 Rumsform 

Gehl (2006) beskriver fyra typer av parvis motstående sätt att arrangera den rumsliga formen. Dessa fyra sätt är 

att samla eller sprida ut, att integrera eller segregera, att bjuda in eller utesluta och att öppna upp eller stänga 

ute. Dessa fyra motpoler kan användas för att bedöma om en plats är tillgänglig eller inte. Det är inte 

nödvändigtvis så att det ena eller det andra är att föredra, utan det varierar med olika projekt och vad viljan är 

att uppnå. Exempelvis om syftet är att etablera mer lugna platser som ett komplement till mer livliga platser i 

staden så är att sprida ut att föredra framför att samla. Rumsformen ses som en förutsättning för att platsen skall 

kunna vara attraktiv.  

 

Om en plats i staden samlar ihop människor och händelser ger det förutsättningar för att fler aktiviteter ska 

kunna ske. Om viljan är att ha en samlad rumsform på områdesnivå bör avstånden vara korta och entréer vara 

riktade åt samma håll. Vidare bör bebyggelse placeras så att systemet med offentliga platser blir så kompakt 

som möjligt. Ett gott exempel på en samlad rumsform på områdesnivå är små städer där alla byggnaderna är 

samlade runt ett torg. Även funktioner kan vara samlade eller utspridda. Fig. 17 nedan illustrerar samlad eller 

spridd rumsform.  

 

 

 

Den fysiska miljöns kvalitet 
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Fig. 17 Illustrationer som visar att rumsformen samlar eller sprider ut. (Illustrationerna är inspirerade av Gehl, J., 2006) 

                                           

Om en offentlig plats är väl integrerad med olika aktiviteter och funktioner kan människor fungera tillsammans 

och ge varandra stimulans och inspiration. Detta ger även information om hur omgivande samhälle är uppbyggt 

och hur det fungerar. Exempel på en väl integrerad stad är den kompakta medeltidsstaden med hög blandning 

av aktiviteter. Motsatsen till den väl integrerade staden är den segregerade som kan representeras av den 

funktionalistiska staden med separation av olika aktiviteter och funktioner. Gehl menar att vardagsrummet i 

hemmet kan tjäna som en modell för integration av aktiviteter. Här kan var och en av familjemedlemmarna 

syssla med olika aktiviteter på samma gång men samtidigt fungera tillsammans. Även olika trafiksystem är 

olika mycket integrerade. Exempel där separationen mellan aktiviteter och människor är total är det 

differentierade trafiksystemet med separata system för alla olika trafikslag. Figur 18 nedan illustrerar en 

integrerande och en segregerande rumsform.   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Illustrationer som visar att rumsformen är integrerande eller segregerande. (Illustrationerna är inspirerade av Gehl, J.,    

            2006) 

 

Offentliga rum kan vara utformade så att de är tillgängliga och att de bjuder in och uppmuntrar människor och 

aktiviteter att ta sig från det privata till det offentliga. Offentliga rum kan även vara utformade så att de är 

otillgängliga. Det blir då svårt att ta sig till dem såväl fysiskt som psykologiskt. Inbjudande egenskaper för de 

offentliga rummen är närhet och att ha ställen och saker att gå till som kan fungera som motiv för att gå ut. 

Vidare bjuder platsen in om det går att se vad som försiggår där, om det finns en gradvis övergång mellan det 

privata och det offentliga och om det finns saker att göra. Figur 19 nedan illustrerar om rumsformen bjuder in 

eller utesluter. 



_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 23 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 Illustrationer som visar om rumsformen bjuder in eller utesluter. (Illustrationerna är inspirerade av Gehl, J., 2006) 

 

Om det offentliga rummet har kontakt mellan en plats och omgivande platser som exempelvis ett café, ett 

bibliotek, en affär etc. innebär det att rumsformen öppnar upp. Detta innebär ett tvåvägsutbyte av möjligheter 

till fler upplevelser. Att rumsformen öppnar upp eller stänger inne (se fig.20) handlar om att den tillmötesgår 

människans sinnen eller inte. Det skall vara öppet i båda riktningarna och avstånden skall vara korta. Som 

exempel kan vi ta en affär med stora fönster som är placerade precis vid gatan, och en affär där fönstren är 

placerade kanske 10-15 meter från gatans kant. I det första fallet är det möjligt att se affärens aktivitet, medan 

det i det andra fallet endast är möjligt att se en byggnad med fönster.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Illustrationer som visar om rumsformen öppnar upp eller stänger inne. (Illustrationerna är inspirerade av Gehl, J., 2006) 

 

3.1.3 Möjligheter och hinder för kontakt 

Gehl menar att det finns fem olika sätt som den fysiska miljön kan understödja eller hindra möjligheten för 

fysisk kontakt vilka illustreras i figur 21 nedan. De fem sätten är om platsen i fråga har väggar eller inga 

väggar, långa eller korta avstånd, höga eller låga hastigheter, om platsen är ”rygg mot rygg” eller ”ansikte mot 

ansikte” – orienterad och om den har en eller flera nivåer. Detta grundas på människans sinnen och vilka 

möjligheter och begränsningar sinnena ger för människans kommunikation sinsemellan samt människans 

uppfattning av rumsliga förhållanden och dimensioner. Sinnen som särskilt tas upp är syn, lukt och hörsel.  
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Hindrande av kontakt                  Främjande av kontakt 

 

1. Väggar                                    1. Inga väggar                        5. Flera nivåer               5. En nivå 

 

 

 

 

 

 

2. Långa avstånd                         2. Korta avstånd                      

 

 

 

                  

 

    

3. Höga hastigheter                     3. Låga hastigheter                 

 

 

 

 

                                                                                                      

4. ”Rygg-mot-rygg” - orienterat      4. ”Ansikte-mot-ansikte” - orienterat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Illustrationer som visar olika sätt 
som den fysiska miljön kan hindra eller 
främja kontakt. (Illustrationerna är 
inspirerade av Gehl, J., 2006) 
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3.1.4 Skydd, komfort och njutning  

Gehl beskriver att stadsrummet har ett antal kvalitetskriterier bestående av 12 parametrar. Stadsrummets 

kvalitetskriterier beskriver förhållandet mellan staden och människorna som lever där och hur väl detta 

förhållande fungerar. Kriterierna beskriver även hur vi agerar i staden (Gehl Architects ApS., 2005). Nedan 

följer en beskrivning av kvalitetskriteriernas olika parametrar indelade i tre grupper; Skydd, komfort och 

njutning.    

 

Skydd: 

 

1. Skydd mot trafik och olyckor:   

 

• Alla skall kunna röra sig tryggt i det offentliga rummet och det skall finnas en känsla av trygghet i 

förhållande till trafiken.                                           

• Skydd mot olyckor skall finnas på platsen. 

 

2. Skydd mot våld och kriminalitet (trygghetskänsla):  

 

• Det skall finnas en mänsklig närvaro på platsen. Mänsklig närvaro ger ett ömsesidigt skydd som i sin tur 

ger en trygghetskänsla.  

• God belysning 

• Överlappande funktioner i tid och rum. Detta är viktigt för att om platsen är livlig så gör det att många 

människor ”övervakar” den från sina fönster för att det är såväl meningsfullt som underhållande att se 

vad som försiggår på platsen.  

 

3. Skydd mot obehagliga upplevelser: 

 

      För att en plats skall vara trivsam behövs skydd mot ogynnsamma väderförhållanden som, 

 

• Vind/Drag 

• Regn/Snö 

• Kyla/Värme 

 

      Olika regioner har olika typer av ogynnsamma klimat och lösningar för skydd från dessa måste grundas på    

       aktuella förhållanden. 



_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 26 

 

Komfort: 

 

4. Möjlighet att gå: 

 

• Stadsrummet skall ha tillräckligt med utrymme för att människor ska kunna gå bekvämt utan att behöva 

manövrera allt för mycket och utan att bli störd eller knuffad. Plats skall även finnas för barnvagnar, 

rullatorer etc.  

• Platsen skall ha varierande fasader att gå längs med. 

• Det skall inte finnas några hinder i vägen. 

• Platsen skall vara handikappanpassad. 

• Platsen skall ha bra ytmaterial att gå på som inte innebär något hinder för personer med rörelsehinder. 

 

5. Möjlighet att stå/uppehålla sig: 

 

• Platsen skall ha attraktiva kanter. Människor gillar att uppehålla sig längs med kanter och i gränszoner 

med skyddad rygg. Detta fenomen kallas för kanteffekten. Människor väljer således först att befolka 

kanterna och det är inte förens dessa är fulla som mitten börjar befolkas.  

• Stadsrummets detaljer har stor betydelse för möjligheten att uppehålla sig där. En plats som erbjuder 

goda förutsättningar för att vistas ute skall ha oregelbundna fasader och ett varierande utbud av saker att 

stå vid eller luta sig mot som exempelvis kolumner, stolpar, träd etc.  

• Platsen skall ha definierade kanter att uppehålla sig vid.  

 

6. Möjlighet att sitta: 

 

• På platsen skall tillfredställande plats finnas att sitta. Detta är viktigt för att få människor att stanna i det 

offentliga rummet. Olika kategorier av människor ställer olika höga krav på sittplatser. Det skall därför 

finnas tillgång till såväl primära sittplatser (bänkar och stolar) samt sekundära sittplatser (exempelvis 

trappor, låga väggar, kanter, gräsmattor etc.).    

• Utnyttja attraktiva platser. Människor ställer högre krav på sittplatser än på platser för att stå. Sittplatser 

bör exempelvis placeras där det finns ett ”rum i rummet”, vid hörn, vid platser som erbjuder intimitet 

och säkerhet samt även där goda klimatförhållanden (vind, sol och skugga) kan utnyttjas.  

• Solljus, utsikt, folkliv att titta på. Precis som för när människor står/uppehåller sig så föredrar människor 

att sitta längs med kanter med skyddad rygg och där dessa nyss nämnda kriterier finns uppfyllda. 
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• Platsen skall ha bänkar för människor att vila sig på utplacerade med jämna intervaller. Detta är viktigt 

främst för äldre människor.  

 

7. Möjlighet att se: 

 

• Platsen skall ha ett rimligt se-avstånd. Det är möjligt att se händelser upp till mellan 70-100 meter, och 

ansiktsuttryck upp till omkring 25 meter.   

• Fri utsikt skall finnas på platsen så att människorna där kan se vad som händer.  

• Platsen skall ha en intressant utsikt. 

• För att offentliga rum skall fungera även under mörka timmar måste tillfredställande kvällsbelysning 

finnas.  

 

8. Möjlighet att höra/prata: 

 

• Det skall vara möjligt att såväl höra som att prata på platsen utan problem.  

• Platsen bör ha bänkplacering i något som Gehl kallar för ”Talkscape”, vilket innebär att bänkarna är 

riktade mot varandra. De människor som använder dem får då en större social interaktion.  

 

9. Möjlighet till aktivitet: 

 

• Stadsrummet skall erbjuda invitation till fysiska aktiviteter, lek och underhållning – dag och natt samt 

sommar och vinter. 

 

Njutning: 

 

10. Skala: 

 

• Dimensionering av byggnader och platser i förhållande till människans sinnen, rörelser, storlek och 

beteende. 

 

11. Möjlighet att njuta av positiva klimataspekter: 

 

       Det är viktigt att i länder i de norra delarna av Europa, med sina speciella förutsättningar när det gäller    

       klimat och kultur, arbeta parallellt med utemiljön så att det blir möjligt att såväl skydda sig från   
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       oönskade klimatförhållanden som att få tillgång till att utnyttja positiva klimatförhållanden.  

       Klimatförhållanden att ta hänsyn till och som man skall kunna välja emellan är, 

 

• Sol/skugga 

• Värme/svalka 

• Lä/fläkt 

 

12. Estetisk kvalitet/positiva sinnesupplevelser: 

 

           En plats kvaliteter vinns eller förloras med detaljerna i den lilla skalan. Det är därför viktigt att följande   

           är uppfyllt. 

 

• En plats skall ha en bra design och bra detaljering.  

• Platsen skall ha bra material. 

• Tillgång till träd, vegetation och vatten. I norra Europa är det särskilt viktigt med dessa kvaliteter. 

Eftersom länder i norra Europa har träd och vegetation som ungefär halva året är utan löv blir 

njutningen stor när träd och vegetation blomstrar. Blommor, träd och buskar ger möjlighet att följa 

förändringarna i årstiderna.  

 

3.2 AVGRÄNSNING AV ANALYSMETOD 

Vid analysen av Hallonbergsplan har vissa avgränsningar av analysmetoden gjorts. Dessa rör frågor om 

belysning i avsnittet Skydd samt frågor om kvällsbelysning, handikappanpassning och människors möjlighet till 

att höra och prata i avsnittet Komfort.  

 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Gehls metod applicerades på Hallonbergsplan genom att först inventera och dokumentera platsen i fält, för att 

sedan analysera materialet med avseende på analysmetodens olika huvuddelar; aktiviteter, rumsform, 

möjligheter och hinder för kontakt, skydd, komfort samt njutning. 

 

 Inventeringen och dokumentationen genomfördes med hjälp av karta, anteckningsblock och digitalkamera. 

Observationer av aktiviteter, rörelsemönster och var människor står på platsen gjordes dels genom att gå runt på 

Hallonbergsplan och anteckna iakttagelser samt göra markeringar på en karta över platsen, och dels genom att 

observera platsen från en utav bostadsgårdarna på nordsidan som gav en bra överblick (se fig. 25). Alla 

observationer gjordes ”utifrån”, d.v.s. utan att vara interaktiv med platsens besökare.  
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Övrig inventering gjordes genom en systematisk fotodokumentation av hela platsen samt dess närmaste 

omgivning. Fotodokumentationen syftade till att i ett senare skede kunna analysera platsen. Vissa 

minnesanteckningar gjordes också på platsen med avseende på olika känslor och intryck. Analysen av platsen 

började således till viss del redan i fält. Inventeringen/dokumentationen genomfördes dagtid under fyra 

vardagar i juli månad mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Observationer gjordes även av Hallonbergsplan under 

kvällstid en vardag mellan kl. 18.00 till kl. 23.00.  

 

Efter att ha genomfört inventeringen/dokumentationen av Hallonbergsplan analyserades materialet baserat på 

Gehls metod. Analysen inleddes med att sammanställa anteckningar och markeringar på kartor med avseende 

på aktiviteter, rörelsemönster och var människor står på platsen. För att kunna illustrera rörelsemönster och var 

människor står bearbetades primärkartor över Hallonbergsplan. Nästa steg var att analysera platsen med 

avseende på resterande delar av analysmetoden vilket gjordes i samma ordning som metodens olika delar har 

behandlats i denna rapport. Alla metodens delar gavs samma viktning och således skedde ingen urvalsprocess 

av vilka delar av analysmetoden som ansågs viktigast, utan alla metodens delar genomfördes utifrån samma 

förutsättningar oberoende av varandra.   
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4. RESULTAT 

_________________________________________________________________________________________ 

I denna del redovisas resultaten från analysen av Hallonbergsplan i enlighet med analysmetodens olika delar. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

I den östra delen utav stadsdelen Hallonbergen ligger områdets centrum. I centrum finns en tunnelbanestation 

och andra verksamheter såsom apotek, restauranger, butiker av olika slag, post, bank mm. Huvuddelen av 

service och verksamheter är lokaliserade till en centrumanläggning. I direkt anslutning till 

centrumanläggningen ligger undersökningsområdet Hallonbergsplan som är ett busstorg (se fig. 22 och 23). 

Tidigare genomkorsades Hallonbergsplan av en högspänningsledning vilken nu har flyttats norrut längs E18. 

Som beskrivet i avsnitt 1.3, Geografisk avgränsning, avgränsas Hallonbergsplan av Lötsjövägen i väster, 

Örsvägen i öster, kvarteret kompassen i norr samt Hallonbergens centrumanläggning i söder.  

     

 

   
 Fig. 22 Orientring av Hallonbergsplan. Den lila markeringen visar Hallonbergsplans avgränsning. 
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Fig. 23 Orientering av Hallonbergsplan 

  

  

Sifferförklaring:          

1. Ingången till 
   centrumanläggningen 
2. Parkeringsyta 
3. Fontän 
4. Busshållplats 
5. Lötsjövägen 
6. Örsvägen 
7. Kvarteret 
    Kompassen 

1 
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4.1 AKTIVITETER 

Hallonbergsplan domineras av nödvändiga aktiviteter, men även frivilliga och sociala aktiviteter förekommer. 

Exempel på nödvändiga aktiviteter som observerats är människor som går mellan bilar parkerade på den stora 

parkeringsytan och in till tunnelbanan eller för att uträtta andra ärenden i centrumhuset, människor som står och 

väntar på bussen och människor som kommer från andra delar av Hallonbergen och Ör som skall ta sig med 

buss eller tunnelbana till annan plats eller uträtta andra ärenden som att exempelvis handla. De frivilliga 

aktiviteterna som observerats var främst lokaliserade till ytan närmast centrumingången samt vid bänkarna runt 

fontänen. Exempel på frivilliga aktiviteter som observerats är människor som sitter och läser tidningen, solar, 

tittar på folklivet, matar fåglar och tar en rökpaus. De sociala aktiviteter som observerats var även de främst 

koncentrerade runt ingången till centrumhuset och till ytan runt fontänen. Exempel på sociala aktiviteter som 

observerats är människor som samtalar och hälsar på varandra vid bland annat busshållplatserna, ingången till 

centrumhuset, vid fontänen och vid den lilla torghandeln. Detta gäller utöver passiva kontakter. Figurerna 24-27 

nedan visar exempel på olika aktiviteter på platsen.  

 

 

                  
            Fig. 24 Exempel på nödvändig, frivillig och social aktivitet           Fig. 25  Exempel på frivillig och social aktivitet 

 

                  
             Fig. 26 Mannen på bilden väntar på bussen, en                            Fig. 27 Exempel på en frivillig aktivitet vid fontänen 

                          nödvändig aktivitet 
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4.2 RUMSFORM 

Platsens storlek har en spridande effekt. Vidare bedöms platsen vara spridd på grund av att många av entréerna 

inte är riktade utåt mot platsen, utan inåt mot centrumhusets innandöme. Längs med fasaderna finns många 

verksamheter som inte har någon insyn. Konsekvensen av detta blir att platsen stänger inne (se fig.29 och 30). 

Hallonbergsplan är integrerande eftersom den har många olika typer av verksamheter och funktioner för olika 

kategorier av människor i olika åldersgrupper. Exempel på detta är restauranger, torghandel, brevlåda, kyrka 

etc. Platsen är uteslutande (se fig. 31 och 32) på grund av att den inte är synlig från så många håll och att den 

har få entréer. Detta förstärks ytterligare av att platsen är omgiven av barriärer i form av Örsvägen i öster och 

Lötsjövägen i väster. Tillgängligheten begränsas även av trafik, den stora parkeringsytan samt av fysiska hinder 

för att ta sig till platsen som exempelvis branta trappor. Figur 28 nedan illustrerar rumsformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 28 Illustrationer som visar att platsen är spridd, stänger inne, är integrerande och utesluter (Illustrationer inspirerade av   

                      Gehl, J., 2006) 

 

 

                
     Fig. 29 Exempel på verksamheter utan insyn                                         Fig. 30 Reklam och skyltning hindrar insyn vilket stänger   

                                                                                                                                   inne 
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       Fig. 31 Örsvägen utgör en barriär vilken utesluter                               Fig. 32 Exempel på hinder för att ta sig till platsen. Kraftig 

                                                                                                                                    nivåskillnad mellan gård och Hallonbergsplan 

4.3 MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR KONTAKT 

Platsen har egenskaper som erbjuder såväl möjligheter som hinder för kontakt (se fig. 33). Ytan är fri från 

betydande nivåskillnader bortsett från nivåskillnader mellan närliggande ytor och avstånden är korta vilket 

främjar fysik kontakt. På platsen rör sig mycket bilar och bussar, men dessa håller dock en låg hastighet. 

Platsen är öppen med undantag för planterad vegetation som delar av den östra delen av platsen i två rum och 

får således effekten av en delande vägg (se fig. 34). Även den stora parkeringsytan upplevs som en barriär 

vilken delar upp den västra delen av Hallonbergsplan (se fig.35). Slutligen är platsen ”rygg mot rygg” – 

orienterad.   

 

 

 

 

         Fig. 33 Illustrationer som visar att platsen inte har några nivåskillnader, har låga hastigheter, korta avstånd,  

                      har en vägg och är ”rygg mot rygg” – orienterad. (Illustrationer inspirerade av Gehl, J., 2006) 

 

                   
        Fig. 34 Plantering som har effekten av en delande vägg                      Fig. 35 Den stora parkeringsytan upplevs som en barriär   

                                                                                                                                     vilken delar upp platsen   
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4.4 SKYDD 

På platsen rör sig mycket trafik. Dock finns det tydligt avgränsade ytor för fotgängare vilket skyddar mot 

olyckor. På dessa avgränsade ytor kan människor röra sig med en känsla av trygghet till trafiken, men platsen 

har brister när det gäller att ta sig över den gående utan att bli utsatt för trafik. Skydd mot trafik finns också 

genom trottoarskydd längs med gångremsan vid gränsen mellan parkeringsytan och körfältet (se fig. 36).  

 

Dagtid finns det en god mänsklig närvaro på platsen vilket ger en trygghetskänsla. Under kvällstid är den 

mänskliga närvaron betydligt mindre och platsen är inte särskilt livlig. Detta beror på att centrumhusets 

verksamheter stänger, men tunnelbanan och bussar genererar aktivitet. Hallonbergsgrillen har även öppet 

kvällstid med en uteservering. Den låga aktiviteten kvällstid kan göra att platsen känns otrygg. Endast 

fasadliven till intilliggande bostadshus är riktade mot Hallonbergsplan vilket ger brister i uppsyn från 

lägenheternas fönster. 

 

När det gäller skydd mot regn och snö finns detta tillgodosett genom taket längs med fasaden på 

centrumbyggnaden (se fig. 37) samt längs med delar av fasaderna på husen på nordsidan. Även busskurerna är 

takförsedda. Taken längs med fasaderna ger även svalkande skugga som skydd mot värme. Skugga ger även 

träd i anslutning till fontänen. Skydd mot kyla kan också anses vara tillgodosett om centrumbyggnaden räknas 

med. Platsen har brister när det gäller skydd mot vind som en konsekvens av dess storlek och öppenhet. 

 

 

                 
     Fig. 36 Trottoarskydd längs med gångremsa                                    Fig. 37 Det utskjutande taket på centrumbyggnaden skyddar            

                                                                                                                              mot regn, snö och ger svalkande skugga  
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4.5 KOMFORT 

Platsen har utrymme för att människor ska kunna gå bekvämt. Ytan att gå på för fotgängare är dock begränsad 

när det gäller att korsa platsen (se fig. 38). Om fotgängare exempelvis vill ta sig mellan sydsidan och nordsidan 

utan att korsa någon väg eller yta med trafik finns endast en smal remsa längs med Lötsjövägen att tillgå (se fig. 

39). Centrumbyggnadens fasad i marknivå upplevs som monoton utan större variation, med brist på detaljer och 

med få entréer. Nordsidans fasad i marknivå har få verksamheter med insyn vilket ger den ett öde och 

ointressant intryck. Det känns som fasaden ”vänder ryggen mot” Hallonbergsplan.  

 

Hallonbergsplan har kanter med såväl bra som dåliga egenskaper för att vara attraktiva. Längs med 

centrumbyggnaden finns ytor lämpliga för att uppehålla sig vid. Här saknas det dock saker att stå vid eller att 

luta sig mot och fasaden är regelbunden. Längs med fasaderna på nordsidan finns behovet av saker att stå vid 

och luta sig mot tillfredställt i form av pelare från husen samt stolpar (se fig. 40). Bristen på verksamheter och 

utsikt över folkliv gör dock kanten mindre attraktiv. Kanten längs med Lötsjövägen upplevs inte som attraktiv 

som en konsekvens av begränsat utrymme och att den ligger nära inpå parkeringsytan (se fig. 39). Platsen har 

väl definierade kanter med undantag från den östra sidan.  

 

Primära sittplatser finns placerade i enlighet med kartan i figur 46. Utanför ingången till centrumbyggnaden 

finns lämpliga sekundära sittplatser i form av en upphöjd plantering (se fig. 41) vars kant erbjuder sittplats till 

unga människor och andra mindre krävande grupper. Vidare finns sekundära sittplatser i form av bland annat 

trappor på nordsidan samt den låga muren längs med Lötsjövägen. Sittmöjligheterna erbjuder endast ett fåtal 

platser där samtliga kvalitetskriterier för sittplatser kan anses vara uppfyllda. Dessa är några utav bänkarna vid 

fontänen och bänkarna vid centrumingången. När det gäller bänkar för vila anses behovet för detta vara 

uppfyllt.  

 

Platsens storlek gör det svårt att uppfatta händelser om besökare befinner sig på ena kortsidan och ska se vad 

som händer på andra sidan. Bilar på den stora parkeringsytan, skyltar, vegetation, lyktstolpar, reklam mm stör 

sikten (se fig. 42).  

 

Vid fontänen finns bänkar placerade i ”Talkscape”. Avståndet mellan bänkarna gör det dock inte möjligt att 

prata, utan det går det endast att göra med bänkgrannen (se fig. 43). Platsen har inga organiserade aktiviteter. 

Dock kan ytan runt fontänen och planteringen vid centrumhusets ingång bjuda in till spontan lek. 

 

I figur 44 illustreras rörelsemönstren på Hallonbergsplan där en tydlig målpunkt är centrumhusets ingång. De 

flesta rörelserna sker på sydsidan längs med centrumanläggningens fasad. Gångremsorna vid  
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parkeringsytans västra och östra del används endast i liten grad. Människor går istället närmaste väg över 

parkeringsytan.  

 

              
        Fig. 38 Smal remsa att ta sig över mellan syd- och nordsidan          Fig. 39 Begränsat med utrymme längs med Lötsjövägen 

 

              
       Fig. 40  På nordsidan finns pelare och stolpar att luta sig mot         Fig. 41 Plantering vars kant lämpar sig bra som sekundär   

                                                                                                                                sittplats 

 

                                

       Fig. 42 Vegetation, reklam, bilar mm stör sikten                               Fig. 43 Prata med bänkgrannen går bra vid ytan runt          

                                                                                                                               fontänen        
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     Fig. 44 Illustration som visar rörelsemönstren på Hallonbergsplan                                                    

 

 
     Fig. 45 Illustration som visar var människor står på Hallonbergsplan   
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I figur 45 ovan visas var människor står på Hallonbergsplan. Figuren visar en tydlig koncentration till främst 

centrumanläggningens ingång, men även längs med kanten på centrumanläggningens östra sida, vid ytan runt 

fontänen samt vid busshållplatserna. I figur 46 nedan visas placeringen utav primära sittplatser på 

Hallonbergsplan. Medräknat är då även bänkarna i busskurerna på platsen.  

 

 
  Fig. 46 Illustration som visar lokalisering av primära sittplatser på  

              Hallonbergsplan                                

 

4.6 NJUTNING 

Sydsidan av platsen sluts helt av centrumbyggnaden som har en bra skala i förhållande till fotgängarna. Fonden 

längs med Lötsjövägen kantas av vegetation som avgränsar rummet. Platsens storlek och att nordsidan kantas 

av fasadliven på tre bostadshus i sex våningar gör att platsen i stort saknar intimitet. Parkeringsytan och trafiken 

stör utsikten på platsen. Bostadshusen har renoverats och fått en annan fasad än intilliggande bostadshus vilket 

bryter av och skapar en kontrast. Platsen har partier med en god design och bra detaljering på detaljnivå, men 

även partier där det brister. Ytan vid fontänen har en god design och bra detaljering på detaljnivå. Ytan har 

effekten av ett ”rum i rummet” (se fig. 47) som ger en intim skala i det stora rummet. Här finns detaljerat  
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utformade bänkar att sitta på, vatten samt blomsterarrangemang. Ytan vid fontänen avgränsas av träd samt 

ytmaterial och i nära anslutning finns en gräsyta med blomsterarrangemang och en häck som skärmar av 

Örsvägen (se fig. 48). Den estetiska kvaliteten på övriga Hallonbergsplan är sämre med en standardisering av 

utformning och detaljer. Här ger bilar, skyltar, reklam, lyktstolpar m.m. platsen ett stressat och plottrigt intryck 

(se fig. 49). Hallonbergsplan ger möjlighet till att njuta av positiva klimataspekter som sol/skugga och 

värme/svalka, men har brister i tillgång till platser i lä.  

 

            
           Fig. 47 Ytan runt fontänen har effekten av ett ”rum i rummet”    Fig. 48 Blomsterarrangemang direkt öster om fontänen  

 

 
                                       Fig. 49 Bilar, lyktstolpar ger ett stressat och plottrigt intryck                                                                                 
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4.7 REKOMMENDATIONER FÖR HALLONBERGSPLAN 

Med analysens resultat som grund har ett antal rekommendationer tagits fram för Hallonbergsplan vid en 

eventuell framtida utveckling av platsen: 

 

• Trafiken och de stora ytor den tar i anspråk har en stark negativ inverkan på Hallonbergsplan med 

avseende på exempelvis visuella intryck, trygghet, kontaktmöjligheter mm. Hallonbergsplan bör få en 

bättre balans mellan olika trafikslag med en högre prioritering av gående och cyklister. 

 

• Hallonbergsplan har kvaliteter i den fysiska miljön som är viktiga att bevara och utveckla. Ytan vid 

fontänen med närliggande torghandel genererar frivilliga och sociala aktiviteter och den fysiska miljön 

har en hög kvalitet. Platsen är viktig att ta till vara på och utveckla i framtiden.   

 

• Rumsformen bör öppnas upp och göras inbjudande. 

 

• En bättre balans bör hittas mellan centrumanläggningen och Hallonbergsplan. Detta för att skapa 

möjligheter för ett stadsliv inte bara inomhus, utan även utomhus efter stängning och under den varma 

säsongen. 

 

• Hallonbergsplan bör förbättra miljön för gående och skapa bättre förutsättningar för möjlighet till 

varaktiga aktiviteter. Detta genom att exempelvis förtäta vid Hallonbergsplan och ge platsen en 

mänskligare skala, minska parkeringsytan, öka antalet primära sittplatser med god kvalitet, komplettera 

med skydd för vind etc. 

 

• Hallonbergsplan bör få verksamheter och funktioner som gör platsen varierad, levande och trygg under 

dygnets alla timmar. Exempel på vad som skulle kunna göras i detta avseende är att komplettera med 

bostäder som har översikt över platsen vilket skulle kunna öka trygghetskänslan och göra platsen mer 

levande under hela dygnet. 
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5. DISKUSSION 

_________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från analysen av Hallonbergsplan. Vidare diskuteras Jan Gehls metod, 

tidigare studier samt framtida forskning/undersökningar.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 RESULTATEN 

Analysen av Hallonbergsplan gav ett i många delar negativt resultat. Målet med den fördjupade översiktsplanen 

med avseende på de offentliga rummen som beskrivits i det inledande avsnittet av den här rapporten visar en 

tydlig profil mot funktionalism. Vidare togs Gehls metod till en början fram för att peka på brister i 

funktionalistiska stadsmiljöer. Hallonbergen är ett tidstypiskt område från Miljonprogrammet med sina 

storskaliga funktionalistiska stadsmiljöer vars egenskaper beskrivits i avsnitt 1.1.2 samt avsnitt 2.2.1. Att 

resultatet i stora delar blev negativt är således inte överraskande eftersom såväl mål med projektet som metod 

har ett negativt synsätt på Hallonbergsplans befintliga fysiska miljö och det stadsliv som det resulterar i till att 

börja med. Som man frågar får man svar. Detta är ändå något som får anses vara rimligt för det här arbetet, då 

en blandning av funktioner i tid och rum är en förutsättning för att få en mänsklig närvaro på platsen under hela 

dygnet och för att nå den fördjupade översiktsplanens mål med ett livaktigt och varierat stadsliv, attraktivt för 

alla åldrar och präglat utav mångfald under dygnets alla timmar. 

 

I avsnitt 2.2.1 behandlades förändringen i förhållandet mellan stadens primära element (gator, byggnader och 

öppna ytor) under grannskapsenhetens period. Klasander (2005) tar bland annat upp exemplet Gårdsten från 

1970-tal där många av bostadshusen varken relaterar till landskapet eller till gatan, utan snarare till andra 

privata byggnader. Klasander (2005) tar även upp vilka konsekvenser av denna förändring i förhållandet till 

gatan har inneburit såsom att förhållandet mellan det privata och det offentliga har blivigt diffust med otydliga 

gränser, att stadsdelen blir mindre läsbar (åtminstone för tillfälliga besökare) och att husen inte längre bidrar på 

samma sätt till det sociala livet på gatorna. Utöver dessa konsekvenser framhåller Gehls metod och analysen av 

Hallonbergsplan även andra konsekvenser i detta sammanhang, rörande trygghet. Precis som i fallet Gårdsten 

som beskrivigts ovan relaterar bostadshusen i kvarteret Kompassen på nordsidan av Hallonbergsplan inte till 

Hallonbergsplan, utan snarare till varandra. Effekten av detta är som resultaten av analysen visade att endast 

fasadliven väter mot Hallonbergsplan med brister i uppsyn av platsen och minskad trygghet som följd.  

 

I avsnitt 4.5 redovisades rörelsemönstren av Hallonbergsplans besökare. Det faktiska användandet förefaller 

vara ett annat än vad det har planerats för. Rörelsemönstren visar på rörelsebehov hos platsens besökare som 

dagens fysiska miljö inte tillgodoser. Observerade rörelsemönster visar att Hallonbergsplans besökare till stor  
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del tar snabbaste vägen över parkeringsytan när de skall korsa den västra delen av platsen, något som pekar på 

en konflikt mellan olika trafikslag och problem med säkerhet. När det gäller observationer på vart människor 

helst står på Hallonbersplan verkar dessa till stor del bekräfta Gehls teorier och den så kallade kanteffekten (att 

människor gillar att uppehålla sig längs med kanter och i gränszoner med skyddad rygg) som beskrivits i avsnitt 

3.1.4.  

 

Hallonbergsplan visade sig domineras av nödvändiga aktiviteter, något som är en indikation på att stadsrummet 

fungerar dåligt och att den fysiska miljön inte har en god kvalitet. Dock visade resultaten av analysen även på 

undantag som exempelvis ytan runt fontänen och ytan utanför ingången till centrumhuset. Besökarnas 

aktiviteter på Hallonbergsplan bekräftar de kvaliteter och brister som de övriga delarna av analysens resultat 

visade. Jag anser det vara viktigt att poängtera att resultaten inte visar en fullständig bild av hur Hallonbergens 

centrum fungerar, då centrumanläggningen inte har tagits med i analysen. Resultaten skall således inte uppfattas 

som en analys av centrumet som helhet, utan endast utav Hallonbergsplan som enskilt stadsrum.  

 

Genomförandet av arbetet har inneburit vissa begränsningar i resultatet. Den första begränsningen är 

tidsperspektivet. Tidigare studier genomförda av Gehl Architects (2005) har visat att aktiviteter och 

rörelsemönster skiftar på platser med tiden på året, om det är vardag eller helg och med tider på dygnet. Som 

beskrivigts i avsnitt 3.3, Tillvägagångssätt, observerades Hallonbergsplan endast under fyra vardagar mellan 

klockan 10 och klockan 18, samt under en vardagskväll mellan klockan 18 och 23. Gjorda observationer är 

således tidsmässigt begränsade. En annan begränsning är väderförhållanden som var på platsen vid tidpunkterna 

för inventeringen och dokumentationen. Dessa kan ha inverkat på aktiviteter, rörelsemönster samt min egen 

uppfattning av platsen. Väderförhållanden kan även påverka hur platsen upplevs och framställs i denna rapport 

med avseende på redovisade bilder av Hallonbergsplan. Resultaten är även begränsade på grund av det faktum 

att jag genomfört studien på egen hand. Detta har gjort att observationerna av Hallonbergsplan inte har kunnat 

göras fullständiga. Det har inte varit möjligt att dokumentera varje aktivitet, alla rörelsemönster och alla ställen 

där människor står utan resultatet baseras på generaliseringar i detta avseende.  

 

Vid analysen av Hallonbergsplan med avseende på aktiviteter, rörelsemönster och var människor 

står/uppehåller sig har jag endast observerat ”utifrån” vilket beskrivits i avsnitt 3.3, Tillvägagångssätt. 

Observationerna har inte kompletterats med att jag pratat med människor på platsen. Detta innebär att vissa 

aktiviteter på platsen kan ha misstolkats och placerats in i fel kategori. Exempelvis utför kanske en man som 

går längs med centrumanläggningen med en matkasse i handen inte en nödvändig aktivitet som det är att 

handla, utan han kanske bara är ute och strosar och tittar på folklivet som är en frivillig aktivitet. Vidare är det 

kanske en kombination av en nödvändig, frivillig och social aktivitet. Att kategorisera aktiviteter enligt Gehls 

metod innebär en förenklad bild av verkligheten och generaliseringar är oundvikliga, men tidsbegränsning,  
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generaliseringar och väderförhållanden till trots kan dock resultaten ge en indikation om förhållandena på 

Hallonbergsplan och visa en tendens.  

 

5.2 METODDISKUSSION 

Jan Gehls metod ger en bra översikt över positiva och negativa egenskaper hos en plats i staden och en tydlig 

bild hur platsen fungerar för de gående. Alla metodens delar gick att applicera på Hallonbergsplan utan 

problem. Således är min bedömning att metoden har en god applicerbarhet på projekt av denna typ som handlar 

om ett redan exploaterat och använt område. Metoden skulle även i vissa delar kunna appliceras på ett 

nyexploaterat område, men då med vissa begränsningar. Det skulle exempelvis gå att analysera rumsform, 

möjlighet och hinder för kontakt, skydd, komfort och njutning. Det skulle däremot inte kunna gå att analysera 

aktiviteter på platsen och hur platsen används av fotgängarna, något som är en central och viktig del av 

metodens uppbyggnad.  

 

Analys enligt Gehls analysmetod ger en syn på platsen och dess egenskaper som antingen det ena eller det 

andra, som ”svart eller vitt”. Exempel på detta är analys av platsen med avseende på rumsform där platsen 

antingen öppnar upp eller stänger inne, bjuder in eller utesluter etc. Förhållandena på platser är dock sällan 

endast det ena eller det andra, utan har mer eller mindre av olika egenskaper rörande exempelvis rumsform eller 

möjligheter och hinder för kontakt. För att spegla verkligheten på ett bättre sätt skulle man kanske kunna göra 

en gradering av olika egenskaper. Exempelvis skulle en femgradig skala kunna appliceras på platsens 

förhållanden med avseende på exempelvis rumsformens olika delar.   

 

Gehls metod analyserar inte bara visuella och rumsliga egenskaper hos en plats, utan även var människor helst 

håller till och hur platsen används av dess besökare. Detta ger en bild av hur människor upplever rummet och 

kan bidra till att upptäcka nya kvaliteter och rörelsebehov.  

 

5.3 TIDIGARE STUDIER 

I avsnitt 2, Tidigare studier, behandlades tre andra metoder för analys av stadens rum samt tre tidigare studier 

av stadsrummet i modernistiska förorter. Dessa metoder och studier visar på andra perspektiv och sätt att se på 

en plats som exempelvis Hallonbergsplan samt på modernistiska förorters speciella förhållanden och 

egenskaper. Dessa förhållanden och egenskaper har påverkan på vilka förutsättningar en plats som 

Hallonbergsplan har att bli ett attraktivt och väl fungerande stadsrum. 

 

Space syntax metoden förefaller vara mer strategisk och djupgående än Gehls metod med en analys av rumsliga 

förhållanden och influens av rumslig konfiguration på kontaktmöjligheter och markanvändning. Min analys 

enligt Gehls teorier analyserade endast Hallonbergsplan med dess fysiska karaktäristika som en enskild plats  
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utan hänsyn till integration i stadsdelen och i staden i övrigt. Men att platsens förutsättningar i sig analyseras är 

naturligtvis även av stor vikt.  

 

I avsnitt 2.1.3 beskrevs intervjumetoden. Intervjumetoden skulle kunna utgöra ett bra komplement till Gehls 

analysmetod och hur den används genom att få gjorda observationer och resultat från analysen bekräftade eller 

motsagda av platsens besökare, något som skulle kunna ge vidare information om problem och kvaliteter på 

platsen. 

 

5.4 VIDARE FORSKNING/UNDERSÖKNINGAR  

Min analys av Hallonbergsplan gjordes inte komplett enligt Jan Gehls metod. I avsnitt 3.2 beskrevs de 

avgränsningar som gjorts som rörde belysning, handikappanpassning samt människors möjlighet till att prata 

och höra på platsen. Dessa är viktiga frågor och Hallonbergsplan bör således analyseras med avseende på dessa 

delar för att komplettera analysen. Vidare skulle aktiviteter och rörelsemönster på platsen behöva undersökas 

mer grundligt för att minimera generaliseringar. Aktiviteter och rörelsemönster på platsen skulle även behöva 

observeras på helgen och under vintertid för att undersöka hur platsen fungerar under dessa förhållanden.  

 

Som beskrivits i avsnitt 2.1, Metoder för analys av stadens rum och struktur, är det av stor vikt att integrera de 

sociala konsekvenserna av utvecklingen av en plats genom att ta in de boendes önskemål och synpunkter. Detta 

är viktigt för att Hallonbergsplan skall kunna vara ett användbart, attraktivt och tillgängligt stadsrum för alla 

och som bjuder in till delaktighet oavsett bakgrund och kultur. Resultaten från analysen av Hallonbergsplan 

skulle i framtiden kunna utgöra ett diskussionsunderlag vid möten med allmänheten eller kanske vid intervjuer 

enligt intervjumetoden som beskrevs i avsnitt 2.1.3 och i avsnitt 5.3 ovan. Det kan vara fruktbart att ta in 

oberoendes syn på en plats som inte har något tidigare förhållande till platsen som i mitt fall med 

Hallonbergsplan. Det eliminerar risken med ”hemmablindhet” och kan ge nya sätt att se på platsen. Analysen 

av Hallonbergsplan är i vissa delar min enskilda subjektiva bedömning, och det skulle därför vara givande om  

fler personer skulle utföra analyser av Hallonbergsplan med avseende på de frågor som kan anses vara 

subjektiva bedömningsfrågor i analysmetoden för att ge en bredare bild.  

 

Utvecklingen av Hallonbergsplan är starkt kopplad till Hallonbergens centrumanläggning och vice versa. Den 

här rapporten har endast berört den offentliga utemiljön vid Hallonbergsplan. Det offentliga rummet inom 

centrumanläggningen skulle därför behöva analyseras i framtiden för att komplettera analysen av  

Hallonbergsplan, och för att få en klarare bild av vilken utveckling som är lämplig vid en eventuell 

centrumförnyelse.  
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Analysen av Hallonbergsplan som redovisats i denna rapport är bara ett sätt att se på Hallonbergsplan. Det finns 

fler perspektiv som andra metoder belyser vilket beskrivits i inledningen till avsnitt 3, Analysmetod. Några 

exempel på metoder och tidigare studier har även behandlats i avsnitt 2, Tidigare studier. Boverket tar upp och 

beskriver ett antal andra metoder med andra perspektiv och synsätt i sin bok Lär känna din ort! – metoder att 

analysera orter och stadsdelar, metoder som skulle kunna användas vid en framtida analys av Hallonbergsplan 

eller andra förändringsområden inom ramen för den fördjupade översiktsplanen.      

 

6. SLUTSATSER 

_________________________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt innehåller rapportens slutsatser. 

 

Det här arbetet sökte svar på vilka förutsättningar Hallonbergsplans fysiska miljö ger för att skapa det stadsliv 

som har formulerats som mål med den fördjupade översiktsplanen. Vidare sökte arbetet svar på hur stadslivet 

ser ut på platsen idag och hur den används utav dess besökare. Fanns det behov av kompletteringar i den fysiska 

miljön för att förbättra förutsättningarna för stadslivet och i så fall vilka? 

 

Stadslivet vid Hallonbergsplan är idag inte i enlighet med den fördjupade översiktsplanens mål, vilket var att 

skapa ett livaktigt och varierat stadsliv, attraktivt för alla åldrar och präglat av mångfald under dygnets alla 

timmar. Hallonbergsplan har många fysiska förutsättningar, såväl rumsliga som visuella, som står i vägen för 

att stadsliv i enlighet med målen i den fördjupade översiktsplanen skall kunna utvecklas. Exempel på hindrande 

faktorer är brister i tillgänglighet, mänsklig närvaro kvällstid, trafik etc. Hallonbergsplan har dock även 

kvaliteter som är viktiga att bevara och utveckla. Vid en framtida utveckling av Hallonbergsplan bör 

förbättrande åtgärder göras i den fysiska miljön med avseende på: 

 

• Trafiken: De stora ytor trafiken tar i anspråk har en starkt negativ inverkan på Hallonbergsplan med 

avseende på exempelvis visuella intryck, trygghet, kontaktmöjligheter m.m. Hallonbergsplan bör få en 

bättre balans mellan olika trafikslag med en högre prioritering av gående och cyklister. 

 

• Befintliga kvaliteter: Hallonbergsplan har kvaliteter i den fysiska miljön som är viktiga att bevara och 

utveckla. Ytan vid fontänen med närliggande torghandel genererar en stor del frivilliga och sociala 

aktiviteter och den fysiska miljön har en hög kvalitet. Platsen är viktig att ta till vara på och utveckla i 

framtiden.   
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• Rumsformen: Rumsformen bör öppnas upp och göras inbjudande. Vidare bör en bättre balans hittas 

mellan centrumanläggningen och Hallonbergsplan för att skapa möjligheter för stadslivet, inte bara 

inomhus, utan även utomhus efter stängning och under den varma säsongen. 

 

• Miljö och aktiviteter: Hallonbergsplan bör förbättra miljön för gående och skapa bättre förutsättningar 

för möjlighet till varaktiga aktiviteter. Detta genom att exempelvis förtäta vid Hallonbergsplan och ge 

platsen en mänskligare skala, minska parkeringsytan, öka antalet primära sittplatser med god kvalitet, 

komplettera med skydd för vind etc. 

 

• Verksamheter och funktioner: Hallonbergsplan bör få verksamheter och funktioner som gör platsen 

varierad, levande och trygg under dygnets alla timmar. Exempel på vad som skulle kunna göras i detta 

avseende är att komplettera med bostäder som har översikt över platsen vilket skulle kunna öka 

trygghetskänslan och göra platsen mer levande under hela dygnet. 

 

Rekommendationerna ovan visar på möjliga fysiska åtgärder som skulle kunna bidra till att göra 

Hallonbergsplan till ett attraktivare och mer levande stadsrum där människor kan mötas och vara. Min 

förhoppning är att denna rapport kan ge ett bidrag till diskussionen om Hallonbergsplans framtida utveckling. 
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