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Abstract 
The functional connection between the building and the streetscape affects the 
city and its attractiveness. Stores located in shopping malls with their entrances 
facing internal walkways, creates segregation between the mall and the streetscape. 
This segregation implies that the shopping mall loses some of its attractiveness, 
which may result in a so-called Greyfield mall. The expression Greyfield mall is 
used for shopping malls that have lost its visitors. Competition from new modern 
malls and a lack of investments are examples of factors that influence the 
development of Greyfiled malls. To clarify the relationship between the building 
and the streetscape, Space syntax has been used. Space syntax can be explained as 
the order between the different spaces. A Space syntax analysis provides an 
intergration value that indicates how the streets are linked. 

The pupose of this paper is to investigate and develop methods that will increase 
the attractiveness of shopping centers and malls in danger of developing into, or 
already classified as Greyfield malls. Improvements to these sites contributes to a 
better urban environment. 

The question formulation has been focused on the streetscape- and building 
design, and the movement patterns of the visitors. The questions have been 
answered through literature studies within the areas of; Space syntax, Shared space 
and Greyfield malls. In addition, a new proposal for the design of the building and 
the surrounding streetscape has been done. Analyses using Depth map has been 
used in a case study of Rosengallerian. 

Rosengallerian is located in the center of the city Husqvarna and has potential to 
act as a gathering place for city residents. By using Shared space, Woonerf-streets 
and axial analyzes with Space syntax a new proposal for mall and its surroundings 
has been developed. The new proposal is based on the prioritation of the 
pedestrians instead of the motor traffic. The streets surrounding the shopping 
mall has been converted into walking-speed areas, where the streets have been 
given a more narrow character. These changes creates a more attractive 
environment for the pedestrians around the mall.  

The results of the studies shows that the problem mainly lies in the design of the 
building and the priorities of the surrounding street network. The planning and 
prioritations of a street network are important to city residents, when the traffic 
moves according to the terms of the pedestrians a center where people can move 
freely is created. The ability to move around freely along with the city's walkways 
being extended into the building means that people wants to come back to the 
shopping mall. The proposal increase the attractiveness of the shopping mall since 
people attracts other people. 

The conclusion is that the mall is to be seen as an individual building being fitted 
into the existing surrounding environment. The shopping mall should be a natural 
part of  the city's movement pattern, but also allowed to stand out architecturally. 

Keywords: 
Space syntax, Greyfield mall, Shared space, Husqvarna, Movement pattern. 
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Sammanfattning 
Den funktionella kontakten mellan byggnaden och gaturummet påverkar staden 
och dess attraktivitet. Butiker som är placerade i gallerior och som har sina entréer 
mot interna stråk skapar en segregation mellan gallerian och gaturummet. Denna 
segregering innebär att gallerian förlorar en del av sin attraktivitet, vilket kan 
resultera i en så kallad Greyfield mall. Uttrycket Greyfield mall används för 
gallerior som förlorat sina besökare. Konkurrensen från nya moderna gallerior 
samt brist på investeringar är exempel på faktorer som påverkar uppkomsten av 
Greyfield malls. För att klargöra sambandet mellan byggnaden och gaturumet har 
”Space syntax” använts. Space syntax kan förklaras som ordningen mellan de olika 
rummen. En Space syntax-analys ger ett integrationsvärde som visar hur stadens 
gator hänger samman. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utveckla metoder för att öka 
attraktiviteten hos köpcentrum och gallerior som riskerar att utvecklas till, eller 
redan klassas som Greyfield malls. Förbättringar av dessa platser bidrar till en 
godare stadsmiljö. 

Frågeställningarna har inriktats på gatans och byggnadens utformning samt 
besökarnas rörelsemönster. Frågeställningarna har besvarats genom 
litteraturstudier inom områdena Space syntax, Shared space och Greyfield malls. 
Därtill har ett nytt förslag på utformning av gatunätet och byggnaden utförts. 
Analyser med hjälp av Depth map har gjorts i en fallstudie av Rosengallerian. 

Rosengallerian är placerad i Huskvarna centrum och har potential att fungera som 
en samlingspunkt för stadens invånare. Områdets nuvarande utformning gynnar 
biltrafiken vilket har resulterat i en nedprioritering av gångtrafikanterna. Med hjälp 
av; Shared space, Boone-gator och axialanalyser med Space syntax har ett nytt 
förslag för Rosengallerian och dess omgivning tagits fram. Förslaget bygger på att 
stadens gångtrafikanter istället prioriteras. Gatorna runt gallerian har omvandlats 
till gångfartsområde, där gatorna har fått en smalare karaktär. Dessa förändringar 
skapar en attraktivare miljö för gångtrafikanterna kring Rosengallerian. För att 
öppna upp gallerian har de ursprungliga gångarna inne i gallerian ändrats till två 
raka tvärgator igenom byggnaden som sammanbundits med den övriga staden. 

Resultatet av studierna visar att problemet huvudsakligen ligger i byggnadens 
utformning samt det omkringliggande gatunätets prioriteringar. Ett gatunäts 
planering och prioriteringar är av vikt för stadens invånare, då biltrafiken förflyttar 
sig på de gåendes villkor skapas ett centrum där människor kan röra sig fritt. Den 
fria rörelsen tillsammans med att stadens gator förlängs in i byggnaden medför att 
invånarna vill återkomma till gallerian. Förslagets förändringar ökar gallerians 
attraktivitet då människor attraherar andra människor. 

Slutsatsen är att gallerian skall ses som en enskild byggnad som skall passas in i 
den omkringliggande befintliga miljön. Gallerian bör vara en naturlig del av 
stadens rörelsemönster samtidigt som den gärna får markeras arkitektoniskt. 

Nyckelord 
Space syntax, Greyfield mall, Shared space, Huskvarna, Rörelsemönster. 
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1 Inledning 
Som avslutande del på ett treårigt ingenjörsprogram, med inriktning på 
byggteknik, skrivs detta examensarbete. Företaget som arbetet sker i samarbete 
med är Arkitekthuset Jönköping AB, där handledaren är arkitekten Krister 
Aldenholt.  

Rapporten inriktar sig på Greyfield malls och med det menas gallerior som ej 
längre är attraktiva för kunden eller affärsverksamheter1. Gruppen har valt att 
genom en fallstudie inrikta sig på Rosengallerian i Huskvarna som ses som ett 
svenskt exempel på detta fenomen. 

Det finns flera orsaker som bidrar till att Greyfield mall skapas, exempelvis 
geografisk placering, hyror, eftersatthet i underhållet samt konkurrensen från 
större köpcentrum. Problemet är utbrett i USA där många gallerior eller 
köpcentrum står tomma. I USA har dock dessa byggnader börjat återanvändas till 
något nytt. Denna rapport inriktar sig på att förbättra gallerior med hjälp av Space 
syntax, detta innebär att hänsyn tas till människors naturliga rörelsemönster. 

I rapporten används Rosengallerian i Huskvarna som fallstudie, då gallerian 
besitter ovannämnda problem för en oattraktiv och ickefungerande samlingspunkt 
för detaljhandel samt att fastigheten är av vikt för Huskvarnas stadsbild. 

Genom uppdragsgivaren, Arkitekthuset Jönköping AB, har rapportens författare 
fått i uppdrag att genom utredningar och fallstudier ta reda på hur en 
ombyggnation av en galleria kan gå till då man fokuserar på människors 
rörelsemönster samt relationen mellan olika huskroppar. 

 

 

 

  

                                                 
1 Congress for the New Urbanism, ‘Malls into mainstreets’, 2005, s.9.  
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1.1 Problembeskrivning 
Problemen med oattraktiva gallerior och köpcentrum är något som förekommer i 
delar av världen. I USA är det ett utbrett problem då det finns mängder av så 
kallade ”Greyfield malls”2. Konsumenterna överger de centrala galleriorna till 
förmån för köpcentrum, detta är en följd av att aktörerna flyttar verksamheten 
från galleriorna till nämnda köpcentrum. Detta leder till att galleriorna inte kan 
locka till sig kunder, detta leder till att tomma gallerior uppstår.   

Detaljhandeln i centrala Jönköping och Huskvarna har minskat i takt med att 
köpcentrum A6 vuxit3. Konsumenter vänder sig till köpcentrumet på grund av 
utbudet av butiker samt tillgängligheten med placering intill Europaväg 4.  

Rosengallerian är ett exempel på hur en icke hållbar galleria utformats, det är 
trångt, instängt och besökarna har svårt att orientera sig. Detta leder till att 
gallerian har få besökare, detta i sin tur ger outnyttjade lokaler och ett ödsligt 
intryck skapas. Dessa egenskaper är en del av det dåliga rörelsemönstret i gallerian. 
Gallerian med sina uttryckslösa och slitna ingångar ger ett obekvämt intryck. Den 
har även svårt att attrahera de etablerade aktörerna som följd av det nuvarande 
kundflödet.  

I rapporten undersöks hur gatornas utformning bidrar till upplevelsen av 
gaturummet och gallerian. Därtill skall det beaktas vad som styr gångflödet hos de 
gående i staden.  
 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 
1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka och tillämpa metoder för att höja 
attraktiviteten i köpcentrum, gallerior och därmed bidra till en bättre stadsmiljö.  

1.2.2 Mål 

Målet är att genom en fallstudie visa exempel på hur en galleria kan göras 
attraktivare genom att förändra rörelsemönstret i området, både med avseende på 
gång- och biltrafik. 

  

                                                 
2 Deadmalls DOT com, <http://deadmalls.com/features.html>  
3 Per Jernevad, ’Allmän bebyggelsehistoria’ 1950-2000, 2007, s.47-48.  
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1.2.3 Frågeställningar 

 Vad kan göras för att främja gångtrafik på en gata, utan att avlägsna 
biltrafiken?  

 Hur kan en byggnads utformning påverka den funktionella kontakten med 
omgivningen? 

 Hur kan en attraktivare miljö i en galleria skapas genom förändring av 
människors rörelsemönster?  

1.3 Metod 
Informationssökning skedde genom litteraturstudier av liknande forskningsprojekt 
och studier. En fallstudie genomfördes på Rosengallerian i Huskvarna. 

1.3.1 Vad kan göras för att främja gångtrafik på en gata, utan att 
avlägsna biltrafiken?  

En fallstudie på Rosenborgsgatan och Kungsgatan har utförts för att få fram vad 
som kan ändras med dessa gator. En litteraturstudie och referensstudie har utförts. 
Skissarbete för att illustrera gatans nya utformning har därefter genomförts.  

1.3.2 Hur kan en byggnads utformning påverka den funktionella 
kontakten med omgivningen? 

En fallstudie har utförts där området kring Rosengallerian studeras. En 
litteraturstudie och referensstudie har genomförts.  

1.3.3 Hur kan en attraktivare miljö i en galleria skapas genom 
förändring av människors rörelsemönster?  

För att besvara frågan har information om liknande objekt ingått i en 
litteraturstudie. En fallstudie har utförts på Rosengallerian. Efter att fått fram 
tillräckligt med information från fallstudien och litteraturstudien har skissarbete 
utförts. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vid centrumplanering finns det flertalet faktorer att ta hänsyn till, exempelvis 
ekonomiska aspekter samt vilka näringsidkare som skall använda sig av butikerna, 
hur gångstråken skall planeras. I denna rapport ligger fokus endast på 
rörelsemönstren samt vilken påverkan de har på planeringen av området. I 
rapporten tas således ingen hänsyn till de ekonomiska aspekterna som i vanliga fall 
är en styrande faktor. Därtill tas ej någon hänsyn till detaljstyrning av vilka 
näringsidkare som utnyttjar lokalerna att tas upp i rapporten. 
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1.5 Disposition 
I kapitlet Teoretisk bakgrund och förutsättningar ges läsaren en inledande beskrivning 
av begreppet Space syntax samt det digitala analysverktyget Depth map. 

I kapitlet genomförande ges en kort områdesbeskrivning om Huskvarnas nuvarande 
utformning och en beskrivning av stadens problem. Vidare beskrivs begreppet 
Shared space med dess karakteristiska gångfartsområden.  Därefter följer en 
beskrivande text om byggnadens skal och vilka följder detta ger på byggnadens 
utformning och skissarbete. 

I resultatet besvaras frågeställningarna följt av ett diskussionsavsnitt där 
författarnas synpunkter framhävs. Därefter summeras rapporten under avsnittet 
slutsatser, där rapporten binds ihop och rekommendationer om vidare arbete 
presenteras. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 
Nedan presenteras förutsättningar och vad som ligger till grund för arbetet. 

2.1 Space syntax 
Första gången begreppet Space syntax togs i användning var 1976 i artikeln ’Space 
syntax’4. Metoden publicerades första gången i Architects Journal 1983 under 
artikelnamnet ’Space syntax, a different urban perspective’5. Space syntax 
framställdes som en grundläggande rumsanalytisk metod.  

Artikeln i Architects Journal låg till grund för Bill Hillier och Julienne Hansons 
bok The social logic of space6. Ändamålet var att skapa en analyserande teknik för 
relationen mellan den byggda miljön och det samhället i övrigt. Flertalet forskare 
anser att The social logic of space är grundstenen till Space syntax teorin.  

Internationellt är Bill Hillier en av de mest betydande personerna för Space syntax, 
bland annat genom sin forskning och utbildningar vid Space syntax laboratories i 
London7. I Sverige är en av de största aktörerna Lars Marcus som efter sin 
avhandling Architectural knowledge and urban form grundade företaget Spacescape8.  

2.1.1 Vad är Space syntax? 

Det engelska ordet space kan direktöversättas till rymd eller rum. Syntax kan 
tolkas som ”a system or orderly arrangement” detta kan översättas till system eller 
ordning. Någon direkt svensk översättning av uttrycket Space syntax förekommer 
ej, men kan förklaras som ordningen mellan de olika rummen. Space syntax talar 
ej om hur staden bör vara, utan hur staden är8. 

Space syntax forskning visar hur stadsnätets uppbyggnad påverkar flödet av gång- 
och biltrafik. Genom en axialanalys fås ett integrationsvärde som visar hur 
integrerad en gata är. Gator med ett högt integrationsvärde är de som ofta 
används för förflyttningar inom gatusystemet och de används i större utsträckning. 

2.1.2 Bakgrund  

Grundtanken med Space syntax är att skapa ett verktyg, som används till att 
analysera hur de sociala aspekterna varierar beroende på utformningen av ett hus 
eller en stadsdel. Med utgångspunkt i stadsrummets utformning togs Space syntax 
fram. Det som först och främst analyseras vid användning av Space syntax är hur 
olika rum och utrymmen kopplas samman med varandra genom rörelsemönstret.  

                                                 
4 B. Hillier, A. Leaman, P. Stansall & M. Bedford, ‘Space syntax, Environment and Planning B: 
international journal for the science of architecture and design’, 1976 (vol. 3), s. 147-185.   
5 B. Hillier, J. Hanson, J. Peponis, J. Hudson, R. Burdett ‘Space syntax, A Different urban perspective’, 
Architects Journal, 30 nov. 1983, nr 178, s. 47-63. 
6 B Hillier, J Hansson, The social logic of space, Cambridge University press, 1986. 
7 The Bartlett School of Graduate Studies 
<http://www.bartlett.ucl.ac.uk/graduate/research/space/space-syntax> 
8 Lars Marcus, Architectural knowledge and urban form, KTH, 2000.  
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Space syntax analyserar gatunätet dess utformning. När ett objekt studeras 
analyseras förhållandena och anslutningarna mellan rummen snarare än hur varje 
rum fungerar som ett enskilt objekt. 

Det förtydligas genom 
illustrationerna A, B, C i figur 1. 
Varje illustration är uppdelad i nio 
rum med samma mått och form. 
Varje figurs utformning skapar en 
specifik förutsättning och de olika 
rummen får olika förhållande till 
varandra. Avgörande för hur ett 
rum fungerar är dess läge i 
förhållande till de övriga rummen. 

Space syntax används på enskilda 
byggnader samt kvartersområden9. 
Svårigheterna som uppkommer vid 
undersökning av områden är 
definitionen av vad de enskilda 
rummen är samt hur de förhåller sig 
till varandra. Dock kan tydliga rum 
urskiljas genom torg eller likande.  

Vid analysering av ett enskilt 
gaturum är det svårt att urskilja gatans 
funktion samt dess användningsområde ur ett rörelsemönsters perspektiv. Därför 
ligger utgångspunken i två grundfunktioner, nämligen om gaturummet är till för 
vistelese eller om det används för förflyttning10. I en stad är det lätt att urskilja 
vilka rum som används vid förflyttning, gator och torg och vilka rum som används 
för vistelse exempelvis tomter och kvarter.  

Genom att studera hur gatunätets utformning påverkar förflyttningsströmmarna 
skapas en syntaktisk analys som framhäver hur gatunätets utformning påverkar 
gång- och biltrafikflöde i området. Det är ej enbart gatornas utformning och flöde 
som styr människors rörelsemönster, utan även placering av exempelvis 
köpcentrum och tunnelbanestationer spelar in. 

  

                                                 
9 Sara Westin, Planerat, allt för planerat, Edita Västra Aros, 2010 s. 210. 
10 Tobias Nordström, ’Space syntax kompendium’, 2005-09-05 s. 2. 

Figur 1, Tre olika rumssamband 
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2.1.3 Att genomföra en Space syntax analys 

Förenklat kan det förklaras att förflyttningar som analyseras i en Space syntax 
modell sker i raka linjer, där varje linje representerar en gatusträcka. 

Utöver förflyttning och rörelse är begreppet rumsliga konfigurationer, formen av 
de inbördes anslutningarna mellan rummen, ett centralt begrepp. Det är 
byggnaden tillsammans med gatunätet som skapar de rumsliga relationerna. Detta 
styr sedan människornas rörelse i staden, där fotgängarnas rörelse antas vara av 
betydelse för stadslivet11.  

Vid en analys tas gatans specifika relation till de angränsande gatorna i beaktning. 
Detta sker genom kontroller av hur linjer förhåller sig till de övriga i gatunätet. 
Hänsyn tas till hur linjerna förhåller sig topologiskt, istället för antalet meter som 
skiljer dem. Det görs genom att analysera hur många linjer som korsas för att ta 
sig till en annan. Därigenom fås det fram hur integrerad gatan är med det övriga 
nätet. Antal steg är ett mått på hur många linjer som måste passeras för att nå en 
annan linje, det kan då analyseras hur många riktningsförändringar som skall 
utföras.  

Genom en Space syntax analys erhålls integrationsvärden som är specifika för 
linjen. Linjer som ligger avskilt från resterande får ett lågt värde, en gata med 
högre värde är väl integrerat med stadens övriga gatusystem. Gatan används då i 
betydande grad till förflyttningar. Studier visar att gator med ett högt 
integrationsvärde används i större utsträckning av människor än gator med lågt 
integrationsvärde12. Välbesökta gator skapar trygghet, då möten mellan människor 
ökar. När fotgängarnas rörelsemönster sprids ut, minimeras även möjligheterna till 
stadsliv13.  

2.1.4 Användningsområde 

Vid stadsplanering finns det två användningsområden för Space syntax. Det ena är 
som analysverktyg vid utvärdering av ett befintligt område. Det andra 
användningsområdet är vid nybyggnation, där verktyget används som ett 
planeringsverktyg. Då för att eftersträva integration med det befintliga 
närområdet.   

Utöver planering av städer används Space syntax för att undersöka brottslighet, då 
framställs en karta med vilka delar av staden som är mer respektive mindre utsatta 
för brottsliga handlingar. På liknande sätt tas kartor fram över vart trafikolyckor 
sker i en stad. Genom att analysera Space syntax kartorna så kan resurser som 
krävs sättas in på rätt plats. En Space syntax undersökning har tagits fram för 
upploppen i London, där sambandet mellan de dömda upploppsmakarnas bostad 
och var upploppet skedde studerades14. 

                                                 
11 Westin, s. 215. 
12 Space Syntax, ’Trafalgar square’, 1998 
13 Westin, s. 221. 
14 Space Syntax, ’London riots’, 2011 
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2.1.5 Kritik mot Space syntax 

I Sara Westins avhandling om stadsplaneringens paradoxer framförs Mattias 
Kärrholm kritik gentemot Space syntax. Kärrholm anser att ”det knappast finns 
ett generellt, allmängiltigt samband mellan byggd miljö och verklig förflyttning” 15. 
Detta innebär att människors gångväg inte enbart beror på hur stadsrummet är 
indelat, utan dess territoriella indelning påverkar. Det innebär att etnicitet, genus, 
ålder och kön påverkar människors rörelse i staden.  

En galleria attraherar stadens invånare och ett planerat gatunät skapar ett naturligt 
centrum. Besökarna skapar sedan en hållbar stadskärna. 

2.1.6  Programvara 

Vid genomförande av Space syntax analyser används flertalet programvaror. Det 
ursprungliga programmet som användes var Axman som utvecklades av Bill 
Hillier. Under senare år har program som fungerar i samspel med geografiska 
informationssystemet (GIS) framtagits, exempel är Axwomen och ArcAx samt 
Depth map. I det här arbetet har Depth map används. 

2.1.7 Exempel på användning av Space syntax 

Södra älvstranden 

Tillföljd av att Götatunneln i Göteborg byggdes, så frigjordes yta för byggnation 
på Södra älvstranden. Medborgare- och expertgrupper fick ta fram sina visioner 
om hur området skulle utformas. Gruppen Ord & bild tog fram ett förslag i 
samarbete med Spacescape, som arbetar med Space syntax analyser.  

Analysen av Södra Älvstranden i Göteborg visade att området är rumsligt isolerat 
från näromgivning samt staden16. Det leder till att människor ej rör sig runt i 
området utan invånarna rör sig endast genom området med avsikt att ta sig ner till 
hamnen, detta ses i figur 2 och 3.  

Syftet med analysen var att sammanfoga Södra Älvstranden med övriga staden. 
Det gjordes genom att beskriva den rumsliga relationen och exempel på hur 
området kan integreras med den resterande staden skapades. 

  

                                                 
15 Westin, s. 230. 
16 Spacescape, ’Södra Älvstranden’, 2005, s.5-19. 

Figur 2, befintlig strategiska kopplingar (vitt) 
samt nya strategiska kopplingar (rött). 

Figur 3, nya strategiska kopplingar (rött) 
samt strategiska mötesplatser (cirklar). 
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Trafalgar Square 
Internationellt används Space syntax på framstående projekt, bland annat har 
rörelsemönstret analyserats inför ombyggnationen av Trafalgar Square i London, 
analyserna användes i utformningsskedet17. Trafalgar Square uppfattades innan 
ombyggnationen som osäker, obehaglig och platsen dominerades av biltrafik, detta 

resulterade i att Londonborna samt 
turismen undvek platsen.  
Analysen resulterade i att en ny plats 
utformades, innehållande bland 
annat en ny trappa samt utvalda 
gågator, ses i figur 4. Efter 
ombyggnationen av Trafalgar 
Square har antalet besökare blivit 13 
gånger så många, detta kan ses som 
en följd av användningen av Space 
syntax. 
 
 

 
Jeddah 
Space syntax har använts vid 
analysering av Jeddahs gatunät i 
Saudiarabien18. Under 1950- och 60-
talet växte området och det blev 
överbefolkat, detta ledde till sociala 
problem. Mönstret hämmar 
återinvestering i området och förvärrar 
cykeln med överbeläggning, kapitalflykt 
samt social segregation.  

En axialanalys framtogs för att 
motverka ovanstående problem och 
framhäva områdets 
förbättringsmöjligheter. Utifrån denna 
analys har en strategi framtagits för att 
sammanlänka staden, ses i figur 5.  

Genom ombyggnaden skapades en naturlig övergång från de centrala delarna till 
de tidigare lokalt oplanerade delarna av staden, det resulterade i att staden bands 
samman, samtidigt som de olika stadsdelarna bevarade sin karaktär och känsla. 

  

                                                 
17 Space Syntax, ’Trafalgar square’, 1998 
18 Space Syntax, ’Jeddah Plan’ 

Figur 4, rörelse mönster samt stationära aktiviteter efter 
ombyggnad.  

Figur 5, Jeddah innan ombyggnaden. 
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Berlin 

Staden Berlin är speciell då dramatiska 
rumsliga förändringarna har skett 
historiskt genom stadens delning samt 
återförening. Detta har varit av intresse 
för Space syntax analytiker. 

År 1987 publicerades en serie kartor till 
Berlins 700-årsdag. Kartorna erbjöd en 
möjlighet att studera Berlin ur ett 
axialanalytiskt perspektiv. 
Sammanställningen av de äldre kartorna 
visar att stadskärnan förflyttades 
västerut i takt med att staden utvidgades.  

Axialkartan över 1940 års Berlin, figur 6, visar stadens utbreddning före andra 
världskrigets start. Stadskärnan i staden var Mitte som sammanfogades med de tre 
gatorna Friedrichstraße, Unter Den Linden, Leipziger Straße och torget 
Potsdamer Platz.  

De rumsliga effekterna på grund av uppförandet av Berlinmuren påverkade 
stadens axiala struktur detta illustreras i figur 7. Stadens kärna flyttades från Mitte 
till två nya centrum, en i väst kring Bahnhof Zoo samt Alexanderplatz i öst19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrationen efter uppdelningen av staden ändrades radikalt genom att två 
separerade stadskärnor växte fram. Kommersiell verksamhet övergav den gamla 
stadens centrum till följd av kriget och sökte sig ut till de nya centrumen i Öst- 
och Västberlin.  

  

                                                 
19 Jake Desyllas, ’Berlin in transition’, University College London, 1997 

Figur 6, centrala Berlin år 1940. 

Figur 7, centrala Berlin 1986 delad av Berlinmuren. 
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Effekten av återföreningen ses i axialkartorna över det uppdelade och 
återförenade Berlin, enligt figur 7 och 8. Murens fall 1989 resulterade i att centrum 
återigen flyttades till den ursprungliga kärnan, Mitte.  

 

  

Figur 8, centrala Berlin efter murens fall.
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2.2 Depth map 
Konceptet bakom Depth map utvecklades utifrån två tankesätt, genom professor 
Michael L. Benedikts samt Hillier och Hansons teorier20. Benedikt skapade kartor 
utifrån visuella fält, rumsvolymen som var synlig från en given punkt i rummet 
och den area som ses ifrån punkten namngavs till ”isovist field”. Kartorna ger en 
inblick i människors rörelser i byggnader. Oberoende av Benedikt utvecklade 
Hillier och Hanson teorin Space syntax. Två olika teorier skapades om rummet 
och avgörande skillnader mellan teorierna illustrerades.  

En axialkarta kan ses komplex, men huvudsakligen innebär det att en uppsättning 
linjer dras genom det öppna utrymmet. Hillier och Hanson skapade en graf med 
hjälp av de axiala linjernas noder, varje linje ansågs vara kopplad till de linjer som 
den korsade. Utifrån grafen beräknades de hur anpassad linjen var, med avseende 
på resterande linjer. Ett mått på det genomsnittliga antalet steg det tar att röra sig 
från en linje till en annan inom axialkartan togs fram. 

Integrationen av axiella linjer var av särskilt intresse ansåg Hillier, då det stämmer 
överens med antalet fotgängare längs den axiella linjen. Benedikts teori förklarar 
rörelsemönstret i rummet medan Hillier och Hansons teori förklarar 
rörelsemönstret genom rummet. ”Isovist field” kombinerades med Space syntax 
för att framta integrationsmått på rörelse inom och genom rum används i 
programmet Depth map. 

 

                                                 
20 Alasdair Turner, ’Depthmap 4, A Researcher’s Handbook’, Barlett School of Graduate Studies, 
UCL, London, 2004, s.1-4. 
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3 Genomförande 
Nedan presenteras hur arbetet har genomförts för att nå resultat, och för att 
Besvara frågeställningarna. 

3.1 Litteraturstudie 
3.1.1 Greyfield mall 

Följande studie om Greyfield malls och nyurbanism är från boken Greyfields Into 
Goldfields21. Utrycket Greyfield mall omfattar gallerior som har förlorat sina 
besökare och som står på randen till rivningsobjekt. 

Stängselavgränsade parkeringar, bilförsäljning på helgerna samt lokaler som har 
gjorts om till kontor är signaler påvisar att gallerian har förlorat sin attraktivitet, 
detta ses i figur 9. Uthyrningsgraden är ej ett tillförlitligt mätinstrument på 
gallerians attraktivitet, då nedsatta hyror kan bibehålla hyrestagarna efter att 
gallerian har bedömts som Greyfield mall. 

Orsaker 

Greyfield malls har flera orsaker; de framträdande är konkurrens från nya och 
utbyggda gallerior, minskad köpkraft i handelsområdet, ändring av konsumenters 
intressen och brist på investeringar i fastigheten. 

Nybyggnationer och omläggningar av transportsystemet skapar tillgängligheten till 
vissa tomter och kan isolera andra platser. Oattraktiva gallerior tenderar att vara 
placerade utan direkt anslutning till motorväg. 

Nyetablerade gallerior har konkurrensfördelar, när efterfrågan i detaljhandeln 
ändras kan de ändra sitt utbud, till följd att de attraherar nya butiker. 
Underhållande aktiviteter inkluderas vid nybyggnation, exempelvis biografer och 
gym.  

Greyfield mall uppstår då gallerior byggs centralt i staden, då försök av urban 
förnyelse gjordes med hjälp av att öka detaljhandeln i staden. Galleriorna var 
flervånings-, fönsterlösa boxar, 
bortvända från gatan med egna 
parkeringsmöjligheter i byggnaden. 
Därigenom förstärktes besökarnas 
beslut med att gå till och från 
gallerian utan delaktighet i 
stadsupplevelsen.  

Tiden sedan den senaste 
renoveringen eller utbyggnaden 
sammanhänger med försäljningen i 
gallerian.  

                                                 
21 L.S Sobel & S Bodzin, Greyfields into Goldfields: Dead Malls become Living Neighborhoods, 
Congress for New Urbanism, 2002, s. 4-39. 

Figur 9, Greyfield mall i Johannesburg; Sydafrika. 
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Istället för att investera i en gammal galleria brukar ägaren investera och utveckla 
ett nytt köpcentrum. Fastighetsägare är kända för att använda nya gallerior för att 
locka nya butikskoncept.  

På lång sikt kan uteblivandet av återinvestering utlösa en självdestruktiv cykel, då 
gallerian minskar de närliggande fastigheternas värden, detta i sin tur skadar 
gallerians marknadsvärde.  

Ny-urbanistiska principer 

Vid upprättandet av ett gatmönster som ansluter till gatorna i det omgivande 
samhället, till skillnad från att distansera sig från omgivningen, ansluts det nya 
projektet till befintliga gator och arkitektoniska stilen. 

En gallerias aktivitet är traditionellt inriktad på en inre korridor, istället för ett 
gatsystem. Butiker och bostäder som vetter mot en gåvänlig gata främjar det 
sociala samspelet och skapar en känslan av gemenskap. 

Nya fastigheter ansluts med omgivande stadmiljön, detta sker genom 
platsplanering och arkitektoniska element. Aktiviteter och strukturer skall ansluta 
och berika den omgivande staden, utöver marknadsföringen av den enskilda 
fastigheten. 

Ökad aktivitet erhålls då bostäder, kontor, detaljhandel och nöjen är i anslutning 
till varandra. Följden blir höjda hyror och ekonomiskt hållbara fastigeter. 

Vid Greyfield mall projekt bryts gallerians fastighet upp i ett nytt nätverk av inre 
gator, där de nya kvarteren är av samma storlek som de omkringliggande 
kvarteren. De nya gatunäten definierar utveckling och skapar ett traditionellt samt 
fotgängarvänligt område. Byggnaden består ej längre av interna gångstråk, utan 
integreras med aktiviterer som sker på allmänna gator. 

Fördelen med ovanstående är att det offentliga rummet blir tydligare, då de 
boende vill att deras område skall skilja sig från resterande staden. Invånarna söker 
en stadsidentitet, ett väl utformat centrum med sociala utrymmen som uppfyller 
dessa krav. Dessa platser är vanligtvis centralt placerade, omgivna av kommersiella 
byggnader. Utformningen skapar intima platser för människor att mötas och 
socialisera på. 

  



Genomförande 
 

20 

3.1.2 Gaturummets utformning 

Med ökad integrering gynnas handeln, detta attraherar besökare. I och med att 
gatorna besöks lockar det butiker till att ha sin handel på dessa gator. Detta ger en 
effekt av att fler personer besöker gatan. Välbesökta gator och platser skapar en 
trygghetskänsla då människor rör sig i området22.  

När en människa känner säkerhet, trygghet och närhet gynnas stadens liv och 
utveckling. Det ger staden bättre möjligheter att åstadkomma en blandad och 
livfull kärna för invånarna. För att få en gata att kännas trygg, då separering av bil- 
och gångtrafikanter ej är ett alternativ, kan gatan byggas om eller 
hastighetssänkning ske. Gatorna byggs om med hjälp av farthinder där även 
planteringar, träd, gatubeläggningar och trottoarer gör körbanan smalare detta 
bidrar till en lägre hastighet. En sänkning av hastigheten ger även en lägre 
bullernivå.  

En gata är människans viktigaste rum för stadsliv och för att skapa möten bör 
gångtrafikanter prioriteras före biltrafikanter. Samtidigt måste biltrafiken fungera, 
speciellt i de mindre städerna och samhällena där kollektivtrafiken ej är lika 
utbredd23.  

Anledning till att göra en förändring är att eftersträva en enhetlig och rationell 
gata. I ”Den goda stadsgatan” anser Sture Balgård att äldre trottoarbeläggning, 
lyktstolpar m.m. skall försöka bevaras24. Förr gjordes det omfattande 
ombyggnader för att gynna bilarnas framkomlighet i gatunätet. Nutidens krav på 
ombyggnationer mer handlar om att begränsa mängden motorfordon i 
stadsmiljön. Den estetiska gestaltningen och andra trafikslag har fått större vikt vid 
ombyggnad. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
22 Lars Marcus, ’Urban miljö för näringsliv, fallstudie Bromma’, TRITA-ARK-
Forskningspublikationer, 2003:4, s.18-26. 
23 Viveca Berntsson, Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera, Boverket, 
Karlskrona, 2002. 
24 Sture Balgård, Den goda stadsgatan, Kaserntryckeriet, Karlskrona, 1994, s.17-36. 
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Gångbana 

Gångbanan består av olika zoner med olika funktioner. Gångbanans fredade zon 
är närzonen mot husfasaden, som kan utnyttjas som uteservering till kaféer och 
resturanger. Förutom dessa tillfälliga sittplatser finns möjligheten för permanenta 
parkbänkar. Butiksägare kan utnyttja zonen till skyltning och försäljning. 

Fotgängarzonen är ytan för fotgängarnas rörelse, den är gångbanans bredaste zon 
och dess viktigaste del, där inga hinder för gångtrafiken placeras. 
Markbeläggningen bör ha en karaktär som visar den centrala rörelseriktningen och 
zonens betydelse framhävs.  

Övergångszonen är belägen mellan gångbanan och körbanan, zonen utnyttjas för 
trafikskyltning samt trädplantering. Övergången mellan bil- och gångtrafik kan 
tilldelas en avskiljande markbeläggning så att personer med nedsatt 
orienteringsförmåga kan urskilja den.  

Cykeltrafiken får sitt utrymme närmast övergångsbanan. För att ej förväxla 
cykelbanan med gångbanan bör markbeläggningen ha en annan karaktär. 

Körbanan 

I körbanan placeras parkeringszonen närmast gångbanan och markeras med en 
urskiljande beläggning. Parkeringszonen kan integreras med gångbanan detta 
skapar en mindre visuell bredd för körbanan och ger en sänkande effekt på 
hastigheten. Hastighet upprättshålls efter vad körbanan och övriga 
trafikförhållanden inbjuder till.  

För att dimensionera gatan rätt kan man fördela gaturummets bredd jämnt mellan 
gångbana och körbana. Gångbanans bredd uppfyller ovanstående funktioner för 
att kunna motsvara de grundläggande kvalitetskraven. Körbanan prioriteras och 
överdimensioneras detta medför högre hastigheter, som i sin tur gör att kraven på 
säkerhet och trygghet inte upprätthålls25.    

Gångfartsområde  

1994 beslutades Trafikverket att gångfartsområden skulle införas i Sverige26. Idéen 
inspirerades av de Nederländska Woonerf-gatorna, där gatrummet är till för 
samtliga trafikanter, men fordonstrafiken för sig på de gåendes villkor. 

Följdande trafikregler gäller på ett gångfartsområde: 

 Fordon får ej ta sig fram med högre hastighet än gångfart (ca 7 km/h). 

 Fordon får endast parkera på särskilda parkeringsplatser. 

 Fordonsförare skall lämna företräde åt gående. 

  

                                                 
25 Balgård, s.73-80. 
26 Göteborgs stad trafikkontoret, ’Gårds- och gågator’, 2002. 
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3.1.3 Gatans beläggning 

Följande text refererar till handboken ”Beläggning med plattor och marksten av betong”.  

Marksten används främst vid vägbanor där hastigheten uppstiger till 50 km/h. 
Plattor används främst till gång- och cykelvägar samt vid torg- och 
parkanläggningar. Fogarna vid markbetong beläggningen leder till att de 
passerande fordonen upplever svaga vibrationer. Detta bidrar till att 
fordonsförarnas uppmärksamhet skärps och hastigheten sänks. Markbeläggningen 
kan bidra rent estetiskt till området samtidigt som systematiska färger och 
symboler sänder signaler till trafikanterna. Marksten används fördelaktigt på 
gångfartsområden, då beläggningen bidrar till hastighetsänkning och visar att det 
är gångtrafikantens miljö. Marksten används på 30-gator där skilda mönster och 
färger förtydligar en hastighetsförändring och kan användas som separering mellan 
körstråk27.   

Fälten kan därtill separeras med hjälp av räcken, trädrader, nivåskillnad eller 
gräsremsor. Övergångspunkten markeras exempelvis med marksten i avvikande 
färgsättning eller mönster, ses i figur 10. Övergången skall tydligt framgå så att 
korsningen uppmärksammas28. 

En säker gata utformas så att det tydligt framgår vilken hastighet som önskas, var 
gatan skall korsas av trafikanter samt vilka trafikanter som har företräde. För att 
uppnå sänkt hastighet kan följande åtgärder användas: 

 Avsmalningar 

 Sidoförskjutningar 

 Upphöjda korsningar 

 Farthinder 

 Upphöjda övergångsställen 

Gatans avsmalning leder till sänkt 
hastighet, detta underlättar för 
gångtrafikanter att korsa gatan. Syftet med avsmalnaden är att minska 
övergångssträckan samtidigt som en översikt för biltrafikanterna skapas. 
Avsmalningar med en längd på högst 25 meter tillsammans med upphöjningar 
bidrar till att köbildningar ej uppstår.  

                                                 
27 Svensk markbetong, Beläggning med plattor och marksten av betong, Wallin och Dalholm, 1999, s. 
9-11. 
28 S:t Eriks, ’Lugnare gatan’, 2011-06-20, s. 2-4 

Figur 10, Stenläggning vid indraget övergångställe 
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3.1.4 Shared space 

Till skillnad från Balgårds tankar förs följande teorier fram i boken Shared space – 
Trafikrum för alla. Shared space är ett utryck för ett område där människor och bilar 
samsas på samma område. Fotgängarna och cyklisterna bestämmer hastighet och 
följaktligen får de andra trafikanterna efterfölja den naturligt uppkomna 
hastigheten.  

Den generella idén med Shared space är att ge tillbaka gaturummet till stadens 
invånare. Begreppet är ett förhållningssätt, där grundtanken är att platser och gator 
skall planeras utan vägmärken eller separeringar29. Vid användning av Shared 
space är det samspelet och ögonkontakten mellan trafikanterna som styr flödet. 

Vid hastigheter omkring 20 km/h erhålls en trafiksäker gata enligt Shared space. 
Enligt studier beror bilisternas väjningsbeteende gentemot fotgängarna främst på 
gatans utformning samt traditionen på platsen30. En avsmalnad gata med 
beläggningar och hastighetsdämpande upphöjningar visar att det är en plats där 
bilisterna tar sig fram på gångtrafikanternas villkor.  

På platser där Shared space används skapas en medveten osäkerhet genom att inga 
specifika regler förekommer, det utmynnar i att trafiksäkerheten ökas genom att 
trafikanterna tar hänsyn till varandra. Nedsatt hastighet leder till ökad tillgänglighet 
för stadstrafiken, då det underlättar för bilisterna att ta sig fram och därigenom 
skapas en flexibilitet med möjlighet för av- och påstigningar.  

Förändring av gatans beläggning och utformning vid Shared space medför att 
tillgängligheten kan minskas för personer med funktionsnedsättningar. För att 
klara de ställda kraven på tillgängligheten utformas delar av gatan med plan 
markbeläggning. Ledstråk utformas för att öka orienteringsförmåga för personer 
med synskador31. 

Shared space skapar en plats där olika funktioner enas, istället för att skiljas i tid 
och rum. Grundtanken är att skapa en plats där förflyttning kan ske med 
möjligheten att stanna upp och umgås.  

Det finns ett generellt samband mellan stadens sociala liv och den fysiska 
utformningen av stadsrummet32. Genom att planera staden enligt Shared space ges 
möjligheter till att skapa och främja stadens sociala liv. Samlade funktioner, korta 
avstånd samt låga hastigheter bidrar till skapandet av sociala kontakter och ökar 
attraktiviteten i staden gaturum.  

Vid planering av platsen är det viktigt att analysera om trafikanternas 
rörelsemönster behöver regleras och platsen får sitt uttryck därefter. I vissa fall 
utmärks det naturliga gångstråket så att ytterligare framhävning ej behövs. Hur och 
om rörelsemönstret skall styras beror på vart gatans målpunkter, entréer och 
liknande är placerade i gaturummet. 
                                                 
29 S Wallberg, A Stjärnkvist & L Ahlman, Shared space, Trafikrum för alla, Kommentus Förlag, 
Stockholm, 2008, s.9. Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.9. 
30 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.9. 
31 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.6. 
32 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.52. 
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Woonerf i Nederländerna 

De nederländska Woonerf-gatorna är nära besläktade med Shared space. Till följd 
av bilexplosionen och dess efterföljande störningar som buller och trängsel, 
uppkom Woonerf-gatorna i slutet på 1970-talet. 

Shared space ses som en vidareutveckling av Woonerf, idén har spridit sig från 
bostadsområden till mer centrala miljöer33. 

Woonerf översätts till boendegata, detta syftar till att gatan är en mötesplats för de 
boende i området och att bilarna är där på de gåendes villkor34.  De tre 
huvudmålen var att öka sikten och därigenom säkerheten, förbättra kvalitén för 
omgivningen samt att sänka trafikens hastighet.  

För att sänka hastigheten användes visuella och fysiska åtgärder i form av pollare 
och gupp. Det medförde att biltrafikanterna fick anpassa sig efter fotgängarnas 
hastighet35.  För att öka säkerheten erbjöds parkering enbart på särskilt markerade 
platser detta ökade sikten. 

Undersökningar visar att trafiksäkerheten förbättrats vid användningen av 
Woonerf-gator. 69 ombyggda gator studerades och det visades att antalet olyckor 
med personskador minskades med 48 procent, där den största skadereduktionen 
skedde för fotgängare, mopedister samt cyklister. Undersökningar påvisade en 
ökning av de sociala aspekterna i området, dubbelt många kontakter sker på 
Woonerf-gator än i ett traditionellt område36.  

 

 
                       Figur 11, gemensamt vägutrymme mellan cyklister och fotgängare. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.96. 
34 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.94. 
35 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.95. 
36 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.95. 
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Skvallertorget i Norrköping 

Skvallertorget i Norrköping var innan ombyggnationen, med hänsyn till Shared 
space, en traditionell signalreglerad korsning37.  

År 2000 byggdes torget om, till följd 
av att korsnigen var olycksdrabbad 
med flera allvariga trafikrelaterade 
olyckor per år. Målet med 
ombyggnationen var att minska 
antalet olyckstillbud på torget och öka 
attraktiviten samt skapa 
förutsättningar för möten på platsen.  

För att sänka hastigheten upphöjdes 
torget och busshållplatser anlades, ses 
i figur 12. Även det ökade antalet 
gångtrafikanter bidrog till 
hastighetssänkning. Resultatet av 
ombyggnationen av Skvallertorget är att 
motorfordonsförare tog hänsyn till andra trafikanter, se figur 13. 
 

 

 
Figur 13, andel motorfordonsförare som väjer gentemot gående respektive cyklister, beroende av 
hastigheten, Skvallertorget Norrköping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
37 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.25. 

Figur 12, Skvallertorgets nuvarande utformning 
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3.1.5 Livet mellan husen 

Den danska arkitekten Jan Gehl är författaren bakom boken Livet mellem husene där 
sambandet mellan den fysiska miljön och uteaktiviteter tas upp. Jan Gehl menar 
att uteaktiviteter kan delas upp i tre kategorier som ställer specifika krav på 
utemiljön. De tre kategorierna är nödvändiga-, valfria- och sociala aktiviteter.  

Nödvändiga aktiviteter är aktiviteter som utförs för att det normala livet skall 
fortgå, med andra ord vardagsaktiviteter, exempelvis inhandla mat. Då det finns 
ett måste för att aktiviteterna skall utföras anser Gehl att de ej är bundna till någon 
speciell miljö eller några yttre förutsättningar38.  

Valfria aktiviteter utförs när lust faller till och de yttre omständigheterna samt vad 
platsen tillåter. Aktiviteterna är enbart beroende av hur utemiljön är utformad, 
aktiviteterna är rekreativa och utförs i utomhusmiljö. Exempel på valfria 
aktiviteter kan vara att spatsera i centrum och se vad stadens rum har att erbjuda39. 

Sociala aktiviteter uppstår spontant i spåret av de ovan nämnda aktiviteterna. En 
förutsättning för att sociala aktiviteter skall uppstå är att människor befinner sig på 
en samlad plats, detta innebär att människor ser och hör varandra. Enligt Gehl 
beror den sociala aktivitens karaktär på sammanhanget den uppkommer ifrån, 
exempelvis utanför skolan, vid arbetsplatsen. De sociala aktiviteterna består av 
samtal, lek och hälsningar mellan mötande personer. Gehl anser att det finns ett 
värde i att höra och se personer utan att någon kontakt uppstår40.  

Det offentliga stadsrummets utformning kan tillgodose våra behov av upplevelser. 
Enligt Gehl har funktionsuppdelningen och industrialiseringen bidragit till 
enformiga städer41. Genom att skapa en plats som främjar människor i stadslivet 
kan utgifter för arkitektoniska detaljer minskas, då rörelse i staden ökar platsens 
intresse. Människor attraherar andra människor, på så sätt blir livet på gatan en 
självförstärkande process42. Beroende på hur den fysiska miljön utformas skapas 
skilda villkor för uteaktiviteter och på så sätt levande eller livlösa städer.  

Enligt Gehl bidrar gågator och bilfria zoner till en levande stad. Det resulterar i att 
fotgängarantalet ökar samt att tiden som personer uppehåller sig på platsen 
förlängs43.  

Andra komponenter som bidrar till fler dimensioner av gaturummets liv är: 
Expandera butiker i storleksklassen ”Micro-skala”, som blomster-, frukt-, 
tidningsstånd och informationspelare. Butiker och objekt som ökar attraktiviteten 
till gatorna. Verandor, uteserveringar ger en generös omfattning och innesluter 
gatan detta bidrar till en attraktivare gågata. Inneslutningen av gator och offentliga 
platser skapar en hälsosam stadsmiljö. Avstängning av gator för motorfordon 

                                                 
38 Jan Gehl, Life between buildings, Using Public Space, 6:e utgåvan 2:a versionen, Arkitektens Förlag, 
Köpenhamn, 2010, s.7. 
39 Gehl, s.9. 
40 Gehl, s.10. 
41 Gehl, s.19 
42 Gehl, s.21 
43 Gehl, s.73. 
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under vissa tider minskar inflytandet av biltrafik och stärker känslan att platsen är 
tillägnat för människor. 

Melbourne 

Under Gehl Architects arbete med centrala Melbourne framtogs följande direktiv 
för byggnaderna, detta ses i figur 14 och 1544: 

 Butiker och resturanger belägna på gatunivå måste ha ett skyltfönster, som 
består av 80 procent glas, eller en entré som är minst 5 meter.  

 Skalan, arkitektoniska detaljer, fönster och färger måste samstämma med 
det befintliga gaturummet. 

 Byggnader skall ge intresse till fotgängare och använda material med hög 
kvalitet och hållbarhet. 

 Fasader får ej sakna detaljer; större fasader skall delas upp i mindre 
sektioner. 

 Skyltning skall vara anpassad till byggnaders design. 

 Fönster skall vara av klarglas; fasaden måste tillhandahålla god belysning 
nattetid för ytterligare säkerhet. 

 Jalusidörrar ersätts med permeabla eller transparenta internt monterade 
säkerhetsskärmar. 

Tillhandahållandet av sittplatser ger människor möjlighet att vila och njuta av det 
offentliga utrymmet. Vila är en integrerad del av fotgängarens aktivitetsmönster. 
Sikten från bänken, komfort och orientering till gatans aktiviteter är viktiga för att 
tillhandahålla en god viloatmosfär. Sekundära viloplatser är trappor, planterings 
lådor, pollare och avsatser. Gågator och trottoarer utmed byggnader skapar 
möjligheter för caféer, resturanger att erbjuda uteserveringar som i sin tur skapar 
viloplatser. Gatucaféer har ett blandat resultat, de utger stationära verksamheter 
minskar tillgängligheten i den allmänna zonen.  

  

                                                 
44 Gehl Architects, ‘Places for people’, Köpenhamn, 2004, s.20.  

Figur 14, centrala Melbourne under 1980-talet.  Figur 15, centrala Melbourne 2004. 
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3.1.6 Byggnadens skal 

Fasaden 

En av fasadens grundläggande funktion är att verka avskiljande mellan två rum. 
Fasaden verkar skyddande gentemot vädret, människor och avskiljer inne från ute. 
Fredrik Wulz anser att fasaden är en viktig rumsbildande komponent för 
uppbyggnaden av gaturummet45. Fasaden delas upp på tre olika sätt; monolitisk, 
membran samt autonomt element. 

Den monolitiska fasaden är solid och tät, byggnadens skal består ej av 
transparenta material. Monolitiska fasaden är konkret och distinkt där den bärande 
och avskiljande funktionen styr fasadens utformning46. Fönster och dörrars 
placering blir distinkta och tydliga. 

Membranfasaden är transparent och fasadens utformning leder till att skillnaden 
mellan in- och utsida dämpas. Användning av membranfasader ger ett begränsat 
val av material47.  

Ett autonomt element verkar till skillnad från ovanstående ej som bärande 
struktur i byggnaden, då fasaden är fristående från byggnaden. Fasaden är således 
inte sammanbyggd med resterande byggnad, detta leder till att det är svårt att 
urskilja om fasaden tillhör byggnaden eller stadsrummet.  

Gemensamt för fasaderna är dess uppbyggnad av hårt material. Steen Eiler 
Rasmussen framför i Experiencing architecture att byggnadens form skapar en känsla, 
oberoende om fasaden är tung, lätt, hård eller mjuk48. Varje avbrott i fasaden, 
genom exempelvis fönster och dörrar, ger byggnaden dess karaktär. 

Entrén 

Entréns placering och utformning är av betydelse för mötet mellan gatan och 
fasaden. En vanlig entré som placeras horisontellt med fasaden kan verka enkel, 
men gränsen mellan inne och ute blir tydlig. Entréer som är utdragna från fasaden 
ger ett offentligt intryck. För att förstärka entrén kan exempelvis ett utskjutande 
parti adderas till fasaden. Det leder till att porten uppmärksammas och den 
uppfattas som välkommande. För att urskilja en entré finns följande möjlighete: 

Genom användning av baldakin, detta är ett 
skärmtak, görs en förlängning av entrén. Det 
leder till att porten sammanförs med 
gaturummet, ses i figur 16.  

Portik är likt baldakin ett utskjutande skärmtak. 
Skillnaden är att portiktaket vilar på kolonner, 
som ytterligare förstärker entréns samband med 
gatan. Portikentréer upphöjs ofta ett par steg detta 
resulterar i att byggnadens entré framställs.  

                                                 
45 Fredirk F Wulz, Fasaden och stadsrummet, Byggförlaget, Stockholm, 1991, s.44. 
46 Wulz, s.34. 
47 Wulz, s.34. 
48 Steen Eiler Rasmussen, Experiencing architecture The MITPress, Cambridge, 1992, s.111. 

Figur 16, Exempel på baldakin 



Genomförande 
 

29 

Fönster 

Antalet fönster och dess placering har betydelse för hur öppen eller sluten fasaden 
är gentemot stadsrummet. Fasaden hos homogena byggnader ger intrycket av 
mystik och slutenhet. Glasade fasader ger byggnaden ett öppet intryck och 
förstärker kontakten med gaturummet. Fasader bestående av reflekterande glas 
verkar hotande, då passerande har svårt att uppfatta aktiviteten i byggnaden. Vid 
användning av reflekterande glas ser människor enbart sig själva, detta medför att 
de blir mer självmedvetna då de känner sig beaktade.  

Utskjutande fönster kan uppfattas som ett förtydligande av bostäder i huset, där 
inskjutande fönster ger betraktaren en offentlig känsla.  

Skyltfönster och gatufönster ger en visuell känsla, där det offentliga rummet tar sig 
in i byggnaden. Byggnadens interiör attraherar fotgängare och människor som 
befinner sig inne i byggnaden tar del av det offentliga livet på gatan genom 
skyltfönstren49.      

Fasadens påverkan på omgivningen 

Space syntax symposium är ett kunskapsseminarium om framtidens arkitektur, 
den sjunde upplagan ägde rum i Stockholm 2009 (SSS7). Vid SSS7 diskuterades 
vilken arkitektur som behövs i en mer kunskapsintensiv och konkurrensutsatt 
framtid, därtill diskuterades nya analysmetoder. 

I artikel från SSS7, framförde Dana Bixby nedanstående synpunkter om hur 
byggnadens fasad påverkar omgivningen50.  

Byggnadens fasad har en social och kulturell roll vid representation av byggnadens 
innehåll. Köpcentrum har i många fall en fasad som kan liknas vid ett lager, där 
det enda som hänvisar till byggnadens innehåll är skyltarna på byggnadens fasad. 
Fasadens material ger en uppfattning av byggnadens innehåll, en reflekterande 
glasfasad ger ingen ledning till vad som finns inne i byggnaden. En fasad gjord av 
transparent glas skapar en levande fasad detta ökar kontakten mellan byggnaden 
och dess omgivning.  

                                                 
49 Milos Bobic, Between the Edges, THOTH, Antwerpen, 2004, s.131. 
50 Dana Bixby, ‘Building Skin as a Connector – Not a Representation’, 2009.  
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3.1.7 Stadens funktionella kontakt 

Gatans utformning och utseende är av betydelse för hur staden upplevs. I Sture 
Balgård, Den goda stadsgatan, presenteras betydande aspekter vid utformning av 
gaturum exempelvis vad gatubredd och hushöjd skapar för känsla och upplevelse i 
gaturummet51. Balgård arbetar för att skapa ett attraktiv gaturum, där bil- och 
gångtrafikanter rör sig tillsammans. 

Om en människa rör sig på en gata ses husen som väggar i gaturummet. 
Fasaduttrycket ändras beroende på betraktningsvinkeln. Vid sned 
betraktningsvinkel får byggnadens utformning betydelse genom att kontrasten blir 
uppfattbar. De äldre byggnaderna har betydligt framträdande utformning än de 
moderna, som har slätare karaktär. Detta gör att byggnaden ej påverkas i lika hög 
grad beroende på betraktningsvinkeln.  

Utskjutande byggnadsdelar i ett gaturum bidrar till en visuell uppdelning. 
Gaturummets upplevelse kan delas upp i två olika delar, det nedre och det övre. 
Den nedre delen kallas sockelrummet och är den viktigaste delen, här finns 
butiker, resturanger och mötesplatser för människor. 

Det som ger gatan en skala och proportion är fasadväggen. När en person 
befinner sig på gatan tänker den mest på vad som händer runt omkring en, väggen 
ovanför är ej av intresse då den inte framkommer i synfältet. Kontor och bostäder 
som ligger på de övre våningarna är fredade. Fasader som är enhetligt formade 
skapar klarhet och tydlighet men kan även uppfattas som enformiga. Fasader med 
varierande ålder, uttryck och storlek skapar en oklarhet och splittring men kan 
likväl förmedla kontrast och spänning. Alla sorters gator behövs i en stad och 
skapar en tydlig karaktär.  

Förhållandet mellan väggen och dess öppningar är av betydelse vid skapandet av 
en fasad. Öppningar ger fasaden ett lättare intryck, om väggen dominerar ges 
intrycket av tyngd och kraft. Indragna fönster ger ett intryck av stumma hål i 
väggen medan byggnader med fönster placerade i fasadliv framhåller väggen som 
levande yta. 

  

                                                 
51 Balgård, s.73-80. 
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3.2 Fallstudie 
Huskvarna är en del av Jönköpings kommun, beläget vid Vätterns södra strand. 
Områdets bebyggelse är av varierande karaktär och utformning, där villor blandas 
med flerfamiljshus.  

Huskvarna är känt för sin industriella historia och centrala parker, detta präglar 
stadens utformning. Huskvarnas industriella historia går tillbaka till år 1698, då 
Jönköpingsgevärfabrik flyttades från Jönköping till Huskvarna. Norr om 
Rosengallerian är centralplanteringen Esplanaden belägen, parken skapar en 
längsgående axel från väster till öster och sammanknyter staden, ses i figur 17.  

  

Figur 17, Karta över Huskvarna med blåmarkerade busshållplatser och Rosengallerian utmarkerad med svart  
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Kungsgatan är en enkelriktad gata med längsgående parkeringar och lastplatser, 
ses i figur 18. Längs med gatans ena sida sträcker sig Esplanaden och utmed andra 
sidan sträcker sig ett gångstråk med en tillhörande torgplats. 

 
Figur 18, Kungsgatan i sin nuvarande utformning 

Rosenborgsgatan består av två separata vägbanor. De avskiljs med snedställda 
parkeringsfickor samt en avskiljande trädlinje.  

Utmed Rosengallerian finns ett antal av- och påstigningsplatser som används för 
korttidsparkering, ses i figur 19. På gatan finns det lastplatser som används av 
butikerna.  Rosenborgsgatan kantas av butiker med skyltning mot gatan.  

 
Figur 19, Rosenborgsgatan i sin nuvarande utformning. 

I anslutning till Rosengallerian finns tre angöringsplatser för kollektivtrafiken. 
Bussarna följer Esplanaden på Kungsgatan till Erik Dahlbergs plan där vändplats 
finns, för att sedan ta sig tillbaka på Erik Dahlbergsgatan längs med Esplanaden. 
Bussarna nuvarande angöringsplatser markeras med en blå ring på figur 17. 

Parkeringsmöjligheten finns under hela byggnaden på garageplan detta leder till att 
besökarna hela tiden rör sig i innemiljö. Till garageplanet tar man sig från någon av 
de tre infarterna, som markeras med streckade pilar i figur 21. 

Längsgående parkeringsfickor finns på angränsande gator kring Rosengallerian. 
Dessa gator erbjuder parkeringsplatser ovan jord för besökare av Rosengallerian 
samt de omkringliggande affärerna.  
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Rosengallerian har upprättats i flera olika etapper, 
de tidigaste ritningarna dateras till 1918 då 
tomten var uppdelad i tre delar, ses i figur 20. 
Under årens gång har förändringar med området 
ägt rum där en förtätning har skett av tomten.  

Rosengallerians huvudentré är placerad mot 
Kungsgatan, detta ses i figur 21. Samtliga entréer 
är för närvarande placerade dolda i fasaden. 
Fasaden gentemot Rosengallerian bärs upp av 
olikfärgade pelare, vars syfte är att bryta upp 
byggnaden.  

Gallerians stråk rör sig svår orienterat genom byggnaden och skapar många dolda 
vinklar, ses i figur 21. Gallerian inkluderar näringsidkare som är specialiserade på 
olika områden, exempel gym, en livsmedelsbutik samt mindre detaljhandel.  

Det finns fyra entréer till Rosengallerian, två är placerade på norra sidan mot 
Esplanaden och två leder ut till Rosenborgsgatan i söder. Överlag har butikerna 
sina ingångar inne i Rosengallerian, det finns ett fåtal butiker med entréer utåt mot 
gaturummet, ses i figur 22 och 23.  

Figur 21, Rosengallerians nuvarande utformning med markerade infarter till garaget  

Figur 20, Huskvarna 1918    

Figur 23, Rosengallerians nuvarande gångstråkFigur 22, Rosengallerians nuvarande gångstråk
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3.2.1 Analyser av det befintliga området 

Genom analyser med det digitala verktyget Depth map, framställs axialkartor. 
Anslutningen till Huskvarna sker med tre vägar, Esplanadbron som ansluter till 
Europaväg 4, Jönköpingsvägen samt riksväg 132. Detta har medfört en naturlig 
avgränsning för Space syntax analyserna. 

Integrationsvärdena i områdets ytterkant kan avvika från dess egentliga värde, då 
vägarna sträcker sig utanför kartan. I sådana fall kan randeffekt uppstå, detta ger 
ett felaktigt integrationsvärde. Analysen omkring Rosengallerian påverkas ej av 
detta, då området i utkanten på de båda analyserna ej skiljer sig åt.  

Färgen på linjerna visar hur väl gatan är integrerad med det övriga nätet, där 
färgen röd innebär att gatan är välintegrerad och integrationsvärdet sjunker ju mer 
det går mot blått som redovisas i figur 25 och 26.   

 

Figur 24, Karta över centrala Huskvarna  
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Nuvarande utformning 

Axialkartran i figur 25 visar den nuvarande integrationen kring Rosengallerian i 
Huskvarna. Kartan påvisar att Erik Dahlbergsgatan har det högsta 
integrationsvärdet, detta illustreras med röd färg. Även Kungsgatan har högt 
integrationsvärde, detta överensstämmer med trafiksituationen i Huskvarna. 
Därtill har Jönköpingsvägen och Bruksgatan ett högre integrationsvärde än 
området i övrigt, då även de används för förflyttning inom området. 

De övriga gatorna i området med lägre integrationsvärde, används för transport till 
bostaden med parkeringsmöjlighet utmed gatorna. 

Analysen påvisar att Tegnérgatans och Linnégatans integrationsvärde drabbas av 
Rosengallerians utbreddning. Rosengallerian hindrar fortsatt rörelse i staden, 
liknande en vägg. Gallerians stråk är uppbyggda i ett svår orienterbart system, 
detta leder till att integrationen försämras, då Kungsgatan ej knyts samman med 
Rosenborgsgatan. Analysen visar att Rosengallerians gatunät ej har samma 
karaktär som det resterande området.  

  

Figur 25, befintlig axialkarta över centrala Huskvarna.
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Området i sin nya utformning 

Nedanstående exempel visar hur Huskvarna centrum kan omstruktureras för att 
höja integrationsvärdet. Integrationslinjerna påvisar att Erik Dahlbergsgatan 
alltjämt har det högsta integrationsvärdet, som innebär färgen rött, detta visas i 
figur 26.  

Erik Dahlbergsgatan och Kungsgatan har fortsatt det högsta integrationsvärdet. 
Erik Dahlbergsgatan används för transport inom området medans Kungsgatan 
omvandlats till ett välintegrerat gångfartsområde. Även Jönköpingsvägen och 
Bruksgatan har fortsatt högre integrationsvärde än området i övrigt. De övriga 
gatorna i området med lägre integrationsvärdet, används för transport till bostaden 
med parkeringsmöjlighet utmed gatorna. 

Rosenborgsgatan byggs om till ett gångfartsområde detta resulterar i att 
integrationsvärdet ej ändras avsevärt. 

Omstrukturering av Rosengallerian, med förlängningen av Linnégatan och 
Tegérgatan, medför att gallerians gator integreras med det övriga området. Detta 
sker genom att Tegnérgatan och Linnégatan förlängs genom gallerian och 
utmynnar på Rosenborgsgatan. Gatorna integreras då med övriga staden. 
Förlängningen medför långa axiallinjer, passagerna medför rörelse genom 
byggnaden.  

Figur 26, axialkarta över centrala Huskvarna, efter förändring.
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3.2.2 Skissarbete 

Underlaget till skissarbetet inhämtades i form av plan- och fasadritningar från 
stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun, situationsplaner i form av 
AutoCad-filer har även mottagits. 

För att komplettera de mottagna ritningarna har platsen besökts och mätningar 
har utförts med hjälp av mätinstrument.  

AutoCad architecture 2011 

Från Cad-filen har CAD-ritningar arbetats fram med hjälp av AutoCad 
architecture 2011, som är ett digitalt modelleringsprogram. Från det tilldelade 
materialet är justeringar gjorda för att överensstämma med gallerians utformning. 
Samt att information utan betydelse för denna rapport, i form av exempelvis 
höjdkurvor och vattendrag, tagits bort för att göra ritningen bearbetbar och 
överskådlig.  

CAD-ritningen har därefter bearbetas för att överensstämma med den nya 
utformningen, exempelvis har gallerians gångar förändras och vägnätet runt 
gallerian dragits om. Cad-filen har sedan legat till grund för Space syntax analysen 
som gjorts med hjälp av programmet Depth map. 

Autodesk Revit architecture 2011 

Vidare har Cad-filen använts som underlag till skissarbetet som utförts i det 
digitala modelleringsprogrammet Autodesk Revit architecture 2011.  

De framtagna Revit ritningarna gav en illustration av Huskvarna i 3D, detta har 
använts i det fortsatta arbetet. 3D-ritningarna har därefter renderas för att ge en 
överblick av områdets nya utformning, exempel ses i figur 27. 

Vidare har Autodesk Revit architecture 2011 använts för solstudie undersökning, 
detta redovisas i bilaga 1. 

 

 Figur 27, Översikt av Rosengallerians nya utformning
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Kungsgatan 

Kungsgatan omvandlas till ett gångfartsområde, detta medför prioritering av 
gångtrafikanterna. Gatan skapar tillsammans med Esplanden en samlingsplats för 
Huskvarnas invånare. Bredden mellan Kungsgatan och Esplanaden uppgår till 
ungefär 20 meter, detta medför att gång- och biltrafiken samspelar i gaturummet, 
se figur 28. Genom omvandlingen till ett gångfartsområde sammanbinds 
Esplanaden och Kungsgatan, illustreras i figur 29. 

Längs med Kungsgatan placeras exempelvis uteserveringar, kiosker och 
informationsstånd. Gångfälten på vardera sida om gatan tilldelas samma 
markbeläggning som Rosenborgsgatan, detta medför att Kungsgatan och 
Rosenborgsgatan knyts ihop och känslan av samhörighet skapas.  

Parkeringsfickorna längst 
Kungsgatan tas bort och 
trottoaren sträcker sig ända ut till 
den 4,6 meter breda gatan. 
Kungsgatans bredd medför likt 
Rosenborgsgatan att plats för 
avsläppningsfickor och 
korttidsparkering tillåts längs 
gatan. I anslutning till 
Rosengallerians entréer avsmalnas 
gatans bredd till tre meter.  

På Kungsgatan finns för tillfället en infart ner till garageplanet. Då Kungsgatan 
görs om till ett gångfartsområde måste infarten flyttas för att kunna utnyttjas. För 
närvarande är garageinfarten placerad i den södra änden av Linnégatan, detta 
sambinder Kungsgatan och Erik Dahlbergsgatan. Infarten till garaget flyttas 
gentemot Erik Dahlbergsgatan där en tunnel ner i garaget tar vid, detta medför 
ökad utnyttandegrad på området utmed Rosengallerian. 

  

Figur 28, Kungsgatans nuvarande utformning 

Figur 29, Förslag över Kungsgatans nya utformning
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Rosenborgsgatan 

Rosenborgsgatan består för närvarande av två separerade gator, enkelriktade i 
vardera riktning, mellan gatorna finns snedställda parkeringsplatser samt 
lastplatser för Rosengallerian. För närvarande kantas Rosenborgsgatan av smala 
trottoarer, se figur 30.  

Rosenborgsgatan har omvandlats till en enkelriktad gata, med infart från 
Jönköpingsvägen. Det medför en fortsatt möjlighet för biltrafiken att ta denna 
väg, dock minskas trafikflödet. Nedprioritering av biltrafiken på Rosenborgsgatan 
är viktig då gatan kantas av affärer. Den befintliga utformningen gynnar biltrafiken 
framför gångtrafiken, detta medför otrygghet för gångtrafikanterna. En otrygg 
gata ger effekten av att platsen undviks, detta resulterar i att butikerna och 
restaurangerna drabbas.  

Omvandling av Rosenborgsgatan till en enkelriktad gata medför att gaturumet 
öppnas upp för gångtrafikanterna och näringsidkarna, illustreras i figur 31. Genom 
att skapa öppenhet så att människor ser varandra skapas en trygg plats, detta 
medför att fler personer uppsöker platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31, Förslag över Rosenborgsgatans nya utformning 

Figur 30, Rosenborgsgatans nuvarande utformning
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Ingången till garageplanet som tidigare fanns på Rosenborgsgatan tas bort, detta 
medför att transporttrafiken till garaget minskas. De två återstående ingångarna 
från Kungsgatan och Kyrkogårdsgatan till garageplanet kvarstår detta resulterar i 
en fortsatt god tillgänglighet till parkeringsgaraget.  

Rosenborgsgatan omformas till ett 4,6 meter bred gångfartsområde med 
längsgående gångstråk på sidorna. Körbanans bredd skapar plats för 
avsläppningsfickor och korttidsparkering i anslutning till gatan. Gångfartområde 
innebär att gångtrafikanter har företräde och biltrafikanterna måste anpassa sin 
hastighet efter gångtrafikanterna. Gatans bredd i anslutning till Rosengallerians 
entréer, har avsmalnats till tre meter, detta resulterar i en hastighetssänkning. 
Avsmalningen av körbanan medför en ökad visuell överblick detta resulterar i 
trafiksäkerhet förbättras. Vid infarten till Rosenborgsgatan finns övergångsställen 
som bidrar till en hastighetssänkning då fordonsförarna blir uppmärksamma.  

Körfältet har placerats i mitten för att skapa breda gångbanor. Gångbanorna på 
vardera sida om körfältet, har en bredd på ungefär 9 meter, för att skapa 
mötesplatser genom exempelvis uteservering för restauranger och caféer. Butiker 
med detaljhandel skall ges möjligheten att utnyttja gångbanan för marknadsföring. 

Med Rosenborgsgatans orientering skapas goda solförhållande, gatan har 
solinstrålning större delen av dagen, detta redovisas i bilaga 1. Detta ger 
möjligheten för en populär mötesplats att skapas längst med gatan, därför bör det 
finnas parkbänkar eller liknande där möten och vila kan ske.  

För att markera var biltrafikanterna kör är körfältets markbeläggning skild från 
resterande gata. På grund av plattornas ojämna beläggning och fogarna uppstår 
vibrationer i bilen, som medför att hastigheten sänks. Det skall vara enkelt att se 
skillnad mellan de olika fälten, gångtrafikanterna ska veta när de är på kör- eller 
gångbanan. Sinusplattor, med sin ojämna ytbeläggning, skapar ledstråk för att 
synskadade ska kunna röra och orientera sig säkert i området.  

Erik Dahlbergsatan 

Erik Dahlbergsgatan omformas från en enkelriktad gata till en gata med trafik åt 
båda håll, för att samla trafiken. Längs med gatan finns det avsläppningsfickor och 
korttidsparkeringar. Trottoaren utmed gatan omstruktureras för att skapa 
utrymme för samtliga funktioner. Genom omvandlingen av Erik Dahlbergsgatan 
leds trafik bort från Kungsgatan och Rosenborgsgatan, detta medför att 
Huskvarna får ett naturligt trafikflöde.  

Busshållplatsen som för närvarade är placerad vid Kungsgatans infart flyttas upp 
och placeras mellan Rosengallerians tvärgator, detta medför ökad tillgänglighet. 
De övriga busshållplatserna runt Esplanden behåller sina placeringar.  
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Rosengallerian 

Rosengallerian har utformats med två tilltagna tvärgator som går genom gallerian. 
Genom Space syntax analyser påvisas det att raka gångar genom byggnaden ger 
bättre axiallinjer, detta även ger ett förbättrat integrationsvärde. Att kunna se 
igenom hela byggnaden skapar kontakt mellan Kungsgatan och Rosenborgsgatan. 
Tvärgatorna mellan Kungsgatan och Rosenborgsgatan blir naturliga vägar för de 
gående vid förflyttning mellan nämnda gator. Genom att dra gångar tvärsigenom 
byggnaden så integreras byggnaden med omkringliggande kvartersutformning, 
detta byggnaden ej gör i sin nuvarande utformning. De nya gångarna skapar en 
lättare känsla, då det går att se igenom byggnaden.     

Gångarna i Rosengallerian utformas som två mindre handelstråk övertäckta med 
tak, besökarna behöver inte gå in i en byggnad för att komma till butikernas 
entréer. Alla butiker har sin ingång i direkt anslutning till en tvärgata eller 
byggnadens fasad. Detta underlättar för besökarna att hitta till det de söker. 
Tvärgatornas öppningar skapar ett inbjudande uttryck samt ökar enkelheten att ta 
sig till sitt mål.  

Med egna entréer kan butikerna marknadsföra sig själva, reklamen hamnar i 
fasaden så att besökarna kan ta del av den. Skyltfönsterna skapar en fasad som 
delvis speglar vad som händer i omgivningen, samtidigt ger det god insyn av 
aktiviteterna i byggnaden. För nuvarande utnyttjas inte Rosengallerians 
skyltfönster, butikerna har ofta förtäckta fönster som möter besökaren. Detta 
leder till att besökarna ej kan ta del av vad butiken har att erbjuda utan att besöka 
butiken, täckta fönster motsträvar klarhet och tydlighet. Den nuvarande fasaden 
på Rosengallerian är uppbyggd med ihopsatta hus, detta förmedlar oklarhet och 
splittring.  

Ändringarna som gjorts på Rosengallerians affärsplan är att fasaderna till stor del 
består av glaspartier, detta medför att besökarna får möjlighet att se vad som 
händer i byggnaden samt att fasaden ges ett inbjudande uttryck.  

För att byggnaden skall kännas sammanhängande har hela fasaden erhållit samma 
färg detta sammanbinder gallerian med övriga området. Affärsplanet har utformats 
med samma gestaltning runt hela byggnaden.  

Rosengallerians nuvarande fasader på affärsplanet är indragna, fasaden distanseras 
och avgränsas från gaturummet. Genom utflyttning av fasaden minskar 
avgränsningen mellan butiks- och gaturum. 
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En enhetlig fasadlinje medför en naturligare anslutning mellan gatan och 
byggnaden, där butikerna avskiljs från resterande byggnad med fasadens 
avskiljande färgsättning. Skyltfönstren möter ej gatan, utan en klack tillför 
uttrycket av en naturlig, stabil grund. Därtill ligger ej fönsterna i gatunivå för att 
undvika skador på glaset och avgränsa det inre från det yttre. 

Det bärande pelarsystemet är synligt i sin nuvarande utformning, detta delar upp 
fasaden. Pelarna försvinner då fasaden med skyltfönster flyttas ut. Tvärgatorna 
bistår med uppdelningsfunktion av fasaden som pelarnas funktion tidigare var och 
förtydliga uppdelningen.  

Rosengallerians gångar har ändrats för att öka integrationsvärdet. 
Integrationsvärdet har framtagits genom en Space syntax analys i programmet 
Depth map. De befintliga gångarna går i en organisk format stråk genom 
byggnaden och skapar dolda vinklar, se figur 32. Att göra gångarna raka och låta 
de gå igenom hela byggnaden skapas en visuellt överskådlig byggnad. Space syntax 
analysen på de befintliga gångarna skapar korta axiallinjer med få anslutningar till 
andra stråk, detta medför ett lågt integrationsvärde. När ändringarna gjorts, skapas 
längre axiallinjer. Rosenborgsgatan och Kungsgatan sammankopplas med 
gångarna i byggnaden detta resulterar i ett högre integrationsvärde. Space syntax 
forskning visar att gator med ett högre integrationsvärde i verkligheten är 
välbesökta gator. Ändringarna som utförts ger ett högre integrationsvärde. 

Rosenborgsgatans och Kungsgatans gångfartsområde tilldelas samma 
gatubeläggning, denna beläggning finns även på tvärgatorna genom 
Rosengallerian. Därigenom förstärks kontakten mellan Rosengallerian och det 
omkringliggande området. Rosengallerian är en öppen mötesplats för människor, 
det skall ej vara en inneslutande galleria.  

Tvärgatorna lyses upp med lampor för att öka besökarnas trygghet samt öka 
attraktiviteten. När människor 
känner sig otrygga i 
omgivningen undviks platsen, 
efterföljden blir en enslig plats. 
Med detta i åtanke är 
prioriteten att skapa en galleria 
där människor känner sig 
säkra och är en plats 
besökarna vill återvända till. 

Marknader eller liknande 
aktiviteter på Kungsgatan och 
Esplanaden leder till att 
platsen blir en mötesplats för 
alla åldrar. Marknad inbjuder 
människor detta ökar 
tryggheten, samtidigt tillför 
marknaden fler besökare till gallerian.  

 
 

Figur 32, Förslag till nyutformning av Rosengallerian. 
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Förändringen i området då trafiken på Rosenborgsgatan och Kungsgatan 
nedprioriteras, gynnar gångtrafikanterna. Gångstråken har breddats och förlängts 
detta leder till att gångtrafikanterna rör sig oberoende av biltrafik. Med den 
befintliga utformningen på området har biltrafiken prioriterats, detta medförde att 
gångtrafikanter anpassade sig efter biltrafiken. Efterföljderna är att människor 
känner otrygghet i situationen och undviker platsen. Efter ändringarna styrs ej 
gångtrafikanter till omvägar eller anpassning till biltrafik vid besök av 
Rosengallerian.   

Entréerna förtydligas genom indragningar, detta gör ett avbrott från fasadens raka 
linjer. En utskjutande glasparti, likt en baldakin, ramar in entréerna och skapar ett 
välkomnande väderskydd, se figur 33. 

 

 

 
Figur 33, Rosengallerians entré med utskjutande glasparti. 
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4 Resultat och analys 
Resultatet presenteras med de olika frågeställningarna som utgångspunkt. 

4.1 Vad kan man göra för att främja gångtrafik på en 
gata, utan att ta bort biltrafiken?  
Användning av gångfartsområden skapar ett gaturum där gångtrafikanterna 
prioriteras. Det öppna rummet medför överblickbarhet för gång- och 
biltrafikanter. En naturlig hastighetssänkning sker, då bilister anpassar sig till den 
omkringliggande miljön som gynnar gatans gångtrafikanter. 

Prioriteringen och beläggningen av gaturummets yta styr besökarnas upplevelse. 
En gatubeläggning som skapar vibrationer i bilen leder till en hastighetssänkning. 
Gatans beläggning skapar därtill ett arkitektoniskt utryck.  

I fallstudien redovisas det med hjälp av en axial analys hur biltrafiken minskar när 
gatunätet förändras. För gångtrafikanter blir området attraktivare eftersom 
gångfartsområden medför att gångtrafikanter prioriteras. 

Av- och påstigningsplatser samt korttidsparkeringar skapar en möjlighet för 
biltrafikanter att använda sig av gaturummet till en begränsad del. 
Parkeringsutformningen skapar en god överblickbarhet i gaturummet, både för 
gång- och biltrafikanter. 

Den förändrade utformningen påverkar de intilliggande gatorna vid gallerian. 
Genomfartstrafiken flyttas ifrån gallrian. Detta skapar en omgivning där biltrafik 
förekommer men förflyttning sker på gångtrafikanternas villkor. 

Omstruktureringen av närliggande gatunät skapar kontakt mellan omkringliggande 
gatorna och gallerian, för gångtrafikanter. Detta kan ske på två sätt: 

Om körbanan markeras med annan gatubeläggning än övriga gatan så styrs 
trafiken och illustrerar för gångtrafikanterna var bilarna kör. Ojämn beläggning 
skapar arkitektoniska effekter och resulterar i hastighetssänkning. Breda gångstråk 
utmed byggnader skapar en plats där aktiviteter kan uppstå. 

Prioritetsändringar genom gångfartsområden innebär att gångtrafiken skapar 
trafikförhållanden som biltrafiken skall följa. Gångfartsområdet frigör ytor invid 
gallerian som i sin tur exempelvis kan användas som serveringsyta för 
restauranger.  
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4.2 Hur kan en byggnads utformning påverka den 
funktionella kontakten med omgivningen? 
Funktionell kontakt skapas genom synfält. Genom att öppna upp gaturummet 
skapas längre synfält detta ökar kontakten i staden.  

Det generella problemet för gallerior är att butikernas entréer inte riktar sig mot 
gaturummet och därmed skapas inneslutna byggnader. Detta leder till oattraktiva 
lokaler. Genom att öppna upp byggnaderna skapas en funktionell kontakt och 
butikernas attraktivitet ökas.  

Genom att öppna upp byggnaden skapas en kontakt mellan människorna i 
butikerna och de som befinner sig på andra sidan av skyltfönstren, på så vis 
kopplas butikens besökare samman med gaturummet.  

Den funktionella kontakten i staden förstärks ytterligare genom att byggnadens 
fasad utformas på liknande sätt. En homogen färg bidrar till att staden binds 
samman och ger staden sin karaktär.  

Exempel i fallstudien visar hur den funktionella kontakten mellan en byggnad och 
omgivningen kan stärkas genom att öppna upp två nya stråk. På så vis får samtliga 
butiker entréer i byggnadens fasad, detta leder till att butikerna skapar kontakt 
med de förbigående. Skyltfönstren bidrar även till att en funktionell kontakt 
skapas mellan de gående och butikerna. Stråken genom gallerian bidrar till att 
Kungsgatan och Rosenborgsgatan binds samman och ett enhetligt centrum 
skapas.   

Fallstudien visar att verksamheter som caféer och restauranger, vars aktivitet 
huvudsakligen hålls i gallerian, flyttas ut och knytas samman med gaturummet. 
Kvalitén av utomhusmiljön ligger i fokus vid nyutformningen av gallerian, ses i 
figur 34.   

 

  Figur 34, Genomgång genom den nya Rosengallerian
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4.3 Hur kan en attraktivare miljö i en galleria skapas 
genom förändring av människors rörelsemönster?  
Människors rörelsemönster har betydelse för en gallerias attraktivitet. Genom att 
skapa ett naturligt rörelsemönster rör sig personer i staden. Vid rörelse i staden 
ökas säkerheten detta leder till en attraktivare stadsmiljö. Genom att öppna upp 
galleriornas gångar och undvika ett svår orienterbart mönster skapas en tryggare 
plats där inga dolda vinklar förekommer. Säkerheten ökas ytterligare genom att 
gaturum kopplas samman, detta leder till att tillgängligheten för människor i 
staden ökar. Genom att sammankoppla gaturummet skapas platser där möten kan 
ske, detta är viktigt för att stadens attraktivitet skall förbättras. 

När byggnadens gångar är raka och besökarna kan se igenom hela byggnaden 
skapas en trygg och inbjudande känsla. Långa axiallinjer skapar möjlighet att se 
människor i rörelse och framkallar nyfikenhet av vad som händer i nästa gaturum. 

Exemplet i fallstudien visar 
hur en attraktivare miljö 
kan skapas genom att 
förändra människors 
rörelsemönster. Detta har 
skett genom att gångarna 
genom gallerian har blivit 
raka och på så sätt undviks 
ett svår orienterat 
rörelsemönster. Genom att 
skapa raka gångar ges en 
visuell överblick, detta leder 
till en attraktivare- och 
tryggare stadsmiljö skapas. I 
en syntax analys ses hur 
integrationsvärdet ökar när 
de angränsade gatorna 
binds samman genom gallerian. 
Till följd av stråkens förändring så ökas integrationsvärdet i området, ses i figur 
35. 

Fallstudien visar att en central galleria kan bli en tillgänglig plats för människor att 
träffas och njuta av miljön. Omvandlingen bidrar till att gallerian används för 
annat än shopping. Hur de olika butikerna och företagen placeras i gallerian gör 
skillnad hur gallerian uppfattas. En variation av butiker samt lokalstorlek medför 
en omväxling i handelsstråket. Skapandet av ett inbjudande centrum som 
besökarna vill återkomma till står i fokus.    

 

Figur 35, Förslag till nyutformning av Huskvarna.  
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5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna rapport var att undersöka och utveckla metoder för att höja 
attraktiviteten i köpcentrum och gallerior och bidra till en hållbar stadsmiljö 
skapas. Författarna anser att syfte och mål har uppfyllts genom att det framtagna 
förslaget på Rosengallerian visar exempel på hur attraktivitets problem som 
uppkommit kan lösas. Vidare har integrationsproblem mellan olika gaturum, 
byggnader och gångfartsområde analyserats. 

Följande diskussion är disponerad med rubriker enligt frågeställningarna. 

Vad kan göras för att främja gångtrafik på en gata, utan att avlägsna biltrafiken? 

Att planera ett gaturum där samspel sker genom enbart ögonkontakt kan ses 
diskutabelt. Det kan verka kontroversiellt men rapportens författare upplever det 
som något positivt. Prioritering av gångtrafikanter samtidigt som biltrafiken i 
området nedprioriteras, skapar ett levande område. Författarna har besökt 
Skvallertorget i Norrköping, som har skapats med hänsyn till Shared space. 
Upplevelsen av platsen var god, ett väl fungerande område som användes flitigt av 
människor både till fots och med fordon. Skvallertorgets planering av hur 
biltrafiken skall röra sig kan ses diffus till en början, då vägen är uppbyggd med 
hjälp av blomsterarrangemang. Vägen kan dras om vid olika tillfällen, för att skapa 
plats eller för att endast ändra utformningen av gatan, vid exempelvis marknader 
och evenemang. Rosenborgsgatan har inte omvandlats till en lika fri gata som 
Skvallertorget. Visuellt skiljs biltrafiken på Rosenborgsgatan från resterande gata 
med hjälp av skilda gatubeläggningar samt uppställda portabla väghinder, genom 
exempelvis blomsterarrangemang i krukor. 

Naturlig hastighetssänkning har skett på områden genom omvandlingen till 
gångfartsområden. Bilisterna känner sig otrygga med människor som rör sig fritt i 
gaturummet. Interaktionsstudier mellan fotgängare och bilister, som tas upp i 
Shared space, trafikrum för alla, visade att i 63 procent av mötena gavs fotgängarna 
företräde52. 

Vidare skrivs det att två tredjedelar av fotgängarna känner sig trygga och hälften 
ansåg att bilisterna lämnar företräde. Fördelen med denna lösning är att 
gångtrafiken ej behöver hänvisas eller passera över körfältet vid något speciellt 
område. Ett naturligt rörelsemönster, utan några hinder skapas. Rapportens 
författare uppfattar det positivt, då en gata i stadsrummet skall tillhöra 
gångtrafikanterna. Där fordonsförarna skall ges tillträde. Vidare anser författarna 
att användning av gångfartsområde resulterar i ökad tillgänglighet för barn och 
rörelsehindrade, detta skapar en attraktiv gata för samtliga boende i staden. 

                                                 
52 Wallberg, Stjärnkvist & Ahlman, s.39. 
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Möjligheten att helt förbjuda biltrafik under vissa tider eller under speciella 
evenemang är enkel, då Kungsgatan och Rosenborgsgatan är enkelriktade samt att 
gångtrafik redan är prioriterad. Då nedprioriteringen av biltrafik minskar 
tillgängligheten, har korttidsparkeringar och möjligheten till av- och påstigning 
tagits i beaktan vid gatornas nya utformning. Rapportens författare anser att det är 
viktigt att centrala gator skall kunna omvandlas efter behov, detta resulterar i att 
en levande stad uppstår.  

Författarna känner oro vid korsning av en gata som kantas av parkerade bilar, 
exempelvis Gröna gatan i Jönköping. Det medför att fordonsförarna får sämre 
överblick och olycksrisken ökar. För att säkerställa trafiksäkerheten har 
avgränsande parkeringar i största möjliga mån bortarbetas från gatorna runt om 
Rosenborgsgallerian. 

Tillgängligheten för synskadade kan bli ett problem. Rapportens författare anser 
att alla skall kunna röra sig fritt i staden. Därför har permanenta 
orienteringspunkter i form av lyktstolpar och träd placerats längst med 
Rosenborgsgatan och Kungsgatan. Detta underlättar för synskadade att orientera 
sig i staden. Ledstråk i form av upphöjda trottoarkanter placeras ej längst med 
gatorna. För att öka tillgängligheten skall tydliga ledstråk utmarkeras med 
sinusplattor och varningsplattor som har upphöjningar i ytan. Utformningen är till 
för att synskadade enkelt skall kunna identifiera ledstråken med teknikkäpp eller 
med fötterna. Körfältets gatubeläggning skall även skilja sig från gångytorna, med 
hänseende på ytskikt, form och storlek. Det skall tydligt framgå att det är två olika 
markbeläggningar för att varna om de två aktiviteterna som utövas på respektive 
område i gaturummet.  

Det finns goda transportvägar runt Rosengallerian, samt att garageplanet under 
gallerian har parkeringsplatser som tillgodoser detta behov. Författarna anser 
därmed att gatorna runt om Rosenborgsgallerian kan omvandlas utan att områdets 
parkeringsfunktion bortarbetas. Med god soltillförsel och byggnader som skapar 
vindstillhet i gaturummet blir Rosenborgsgatan en god plats att besöka genom 
exempelvis uteservering eller café. Författarna lägger vikt på att platser för möten 
skall finnas till hands, då det specifikt underlättar för äldre personer att skapa nya 
kontakter. Människor skall kunna röra sig runt i staden och känna trygghet, detta 
uppstår genom möten. 

Med gatans nuvarande utformning har gångtrafikanter och butiker hamnat i 
skymundan. Gatan är inget naturligt handelstråk utan mer en genomfartsled med 
goda parkeringsmöjligheter. Målet är att skapa en gata där handeln kan blomstra 
och en plats där besökarna trivs, detta författarna anser gynnar Huskvarna som 
stad. Med tvärgatorna igenom Rosengallerian skapas en kontakt mellan 
Rosenborgsgatans och Rosengallerians. Rosengallerian tvärgator blir en 
fortsättning av handelsstråken på Rosenborgsgatan och Kungsgatan. 
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Hur kan en byggnads utformning påverka den funktionella kontakten med omgivningen? 

Genom de raka, väl tilltagna, gångar som går igenom Rosengallerian ges ett lättare 
utryck. Gångarna genom byggnaden skapar en kontakt mellan Kungsgatan och 
Rosenborgsgatan, en kontakt som i sin nuvarande utformning är nästintill 
obefintlig. Byggnadens befintliga utformning skärmar av Rosenborgsgatan från 
Kungsgatan, detta medför att gatorna skapar separata handelstråk utan 
sammankoppling. Breda väl utmarkerade ingångar gör det överskådligt att 
uppfatta vad som händer i det andra gaturummet, detta gör besökarna nyfikna. 
Rosengallerians nuvarande utformning med avgränsade och intetsägande entréer, 
leder till att insidan av byggnaden ej sammanbinds med utsidan.  

Gångarna genom Rosengallerian tillsammans med att Kungsgatan omvandlats till 
ett gångfartsområde. Detta leder enligt författarna till att Esplanaden integreras 
med Rosengallerian. I områdets nuvarande utformning känns Esplanaden isolerad, 
detta har att göra med att både Kungsgatan och Erik Dahlbergsgatan ligger tätt 
inpå samt att gatorna är väl trafikerade. Gångarna genom Rosengallerian fungerar 
som tvärgator till Kungsgatan och Rosenborgsgatan. Tvärgatorna blir handelstråk 
under tak detta ger en känsla av öppenhet till Rosengallerians besökare. Genom 
att införa ett handelsstråk rakt igenom gallerian anses den funktionella kontakten 
öka.  

Gallerian har byggts i flera etapper, detta syns på utformningen. När byggnaden 
har olika arkitektoniska stilar i fasaden ges en ej sammanhängande känsla, detta 
försämrar gallerians uttryck. Större delen av fasaden består för närvarande av ett 
pelarsystem som förstör intrycket av gallerian. Butikerna hamnar ej i fokus utan 
pelarsystemet är det första besökarna ser. Genom att flytta ut den indragna 
fasaden i linje med resterande fasad så integreras pelarna och ett samlat intryck 
skapas.   

Den ursprungliga utformningen med indragna skyltfönster skapar ett visst skydd 
mot vädret. Skyltfönstren skall redogöra vad besökarna kan förvänta sig av 
butiken. Det första intrycket som erhålls av en butik är skyltfönstret, genom 
utflyttning lyfts skyltfönstren fram. Taket hänger ej över och döljer vad butikerna 
har att erbjuda. 

Pelarsystemet som var beläget framför skyltfönstren gjorde att man ej i vissa 
vinklar utmed byggnaden kunde uppmärksamma vad som fanns invid fasaden. En 
plats där människor kan gömma sig, vid exempelvis personrån. Författarna anser 
att god sikt medför en känsla av trygghet.  

I den befintliga byggnaden ligger butikernas entréer inne i gallerian, det är ett fåtal 
verksamheter som har sina entréer mot gatan. Skyltfönsterna som är utmed 
fasaden förmedlar ej butikernas innehåll, då flertalet är täckta detta ger ett negativt 
intryck. Detta medför att besökarna tvingas gå in i byggnaden för att se vad som 
erbjuds. Genom att placera butikernas entréer i anslutning till en gata blir det 
lättare för besökarna att lokalisera butikerna och deras innehåll.  
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Inne i den befintliga byggnaden är gångarna trånga och obehagliga, butikerna ger 
ett ödsligt intryck. Skyltfönstren är täckta och ger ingen insyn till butikerna, genom 
att vara täckta förstärks känslan av att gångarna är trånga och smala.  

Författarna anser att sammanbindningen av Rosenborgsgatan och Kungsgatan 
bidrar till ökad handel och även till hur Huskvarna som stad utvecklas.  

Hur kan en attraktivare miljö i en galleria skapas genom förändring av människors 
rörelsemönster?  

Gångarna i Rosengallerian känns för nuvarande instängda, ödsliga och allmänt 
trista. Den svår orienterade formen bjuder inte in besökare, då siktfältet begränsas 
och andra människor döljs av gångarnas form. När författarna besökte 
matbutiken, beläget i Rosengallerian, uppstod förvirring efter att varorna var 
betalda. Problemet var förlusten av orienteringsförmågan, efter en stunds 
diskuterande framkom vilken av gångarna som ledde ut till Rosenborgsgatan och 
Kungsgatan. Författare har arbetat för att skapa ett naturligt rörelsemönster i 
gallerian. Det skall bli naturligt gentemot övriga kvarter i området. Förlängningar 
av Tegnérgatan samt Linnégatan, genom gallerian, skapar bättre integration 
därigenom inkluderas Rosengallerian i övriga områdets kvartersform.  

Genom de öppna gångarna i gallerian skapas en utomhuskänsla i inomhusmiljö då 
besökarna befinner sig under tak. Utekänslan fås när besökaren är på Kungsgatan 
eller Rosenborgsgatan, en mjuk övergång till inomhusmiljö erhålls vid inträde i 
någon av de två tvärgatorna samt fullständig inomhuskänsla uppstår när besökaren 
är i någon av butikerna. En speciell miljö skapas. 

Genom att räta upp gångarna skapas långtgående synfält, som sträcker sig igenom 
gallerian. Synfältet bidrar till att besökare känner sig säkrare, detta kan leda till att 
de vistas vid gallerian under en längre period. Rapportens författare, likt Space 
syntax forskare, anser att långa dragningar av gator bidrar till fler besök. 
Sammankopplingen av Rosenborgsgatan och Kungsgatan bidrar till att gatorna 
binds samman med gallerian som mittpunkt. Genom att gatorna sammanbinds 
kan centrum handlens attraktivitet öka, detta i sin tur leder till att flera människor 
besöker Rosengallerian.  

Gallerians gångar tilldelas samma gatubeläggning som de omkringliggande 
gångfartsområdena. Därigenom förstärks kontakten mellan Rosengallerian och de 
omkringliggande gatorna ytterligare. Genom att dra in gatubeläggingen i gallerian 
anser författarna att ett naturligt flöde uppstår. Genom att sammanfoga 
markbeläggningen uppkommer inga avgränsningar mellan det yttre- och inre 
rummet, detta bidrar till att människor på ett naturligare sätt rör sig genom 
gallerian. Genom att placera butikerna så att alla har ingång mot gaturummet, vill 
författarna skapa en behaglig shoppingupplevelse samtidigt som det naturliga 
rörelsemönstret framhävs. 

Marknader och andra sociala evenemang skall prioriteras på platsen, därigenom 
skapas en mötesplats för alla åldrar. Marknader kan därtill bidra till att den lokala 
handeln prioriteras, även gallerians butiker kan under marknadstillfällen flytta ut 
sina butiker. På så sätt marknadsför butikerna sig själva och människor dras till 
gallerian.  
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Då Rosengallerian konkurrerar mot köpcentret A6 är det viktigt att något speciellt 
erbjuds till gallerians besökare. Rapportens skribenter anser att gallerian erbjuder 
stora sociala möjligheter. A6 erbjuder endast shopping i en instängd miljö, 
människor beger sig endast dit för att tillfredsställa sina shoppingbehov och inga 
naturliga mötesplatser förekommer. Då människor endast följer de upprättade 
gångarna för att nå sina mål. Författarna anser att Rosengallerian skall vara en 
mötesplats där besökarna kan stanna upp och insvepa atmosfären, det skall vara 
något mer än enbart shopping. Rosengallerian blir en naturlig del av centrala 
Huskvarna. 

Författarna anser att ett varierande butiksutbud i skiftande storlek bidrar till att 
attraktiviteten ökar. Det skall gå att på samma plats tillgodose flera behov, 
exempelvis gym, handel och besök hos skomakaren.  

Enligt egna upplevelser känns en plats med få besökare som osäker, 
Rosengallerians gångar känns för nuvarande som en tunnelbanas. De nuvarande 
gångarna leder till att människor ej ser människor, även om deras rörelse sker dolt 
i gallerian. Rapportens författare anser att platsen skall kännas säker för att 
attraktiviteten skall öka, när människor känner sig otrygga med omgivningen 
undviks platsen. Efterföljden blir en ödslig plats detta ytterligare skapar en känsla 
av otrygghet. Författarna till rapporten anser likt Jan Gehl att människor attraherar 
andra människor och därför måste gallerian utfromas så att mötesplatser uppstår. 
Ett hållbart centrum är en viktig aspekt för besökarna. Ett centrum med handel är 
skapat för att locka besökare. Besökarna skall känna trygghet, de skall känna att 
deras efterfrågan mättas men även att de vill återkomma till platsen. Enkelheten 
och orienteringsförmågan som tvärgatorna skapar är det som författarna anses 
behöver förbättras. 

För att ytterligare öka attraktiviteten, så förändras trafikflödet på Kungsgatan och 
Rosenborgsgatan. Därtill skapas långa breda gångvägar på vardera sida av gatorna. 
Författarna anser att det är av vikt att gångtrafikanterna prioriteras i området kring 
Rosengallerian, då det gynnar attraktiviteten. Genom att skapa en frihet för 
gångtrafikanterna att röra sig, så skapas en livlig stad. Vid nedprioriteringen av 
motortrafik ökas ytan för att utföra handel och handeln kan flyttas ut till 
gaturummet. Det bidrar till att människor ser affärernas utbud utan att ta sig in i 
butikerna. 

Gallerian tillsammans med Kungsgatan och Rosenborgsgatan skapar en nästintill 
bilfri mötesplats. Dit människor beger sig för att tillfredsställa sina behov samt 
träffa andra människor. Genom att sammanfoga shopping med möten ökas 
gallerians attraktivitet, då människor kan förena nytta med nöje.  
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5.2 Metoddiskussion 
Det går att göra vissa jämförelser med tidigare studier. Då begreppet Greyfield 
malls ej är lika utbrett i Sverige som i Amerika, så har studier utförts på 
amerikanska objekt. Då få svenska studier förekommer har ej jämförelser med 
svenska objekt genomförts. Jämförelsen med andra liknande studier är viktiga för 
att klargöra skillnader. 

En enkätundersökning hos besökarna i gallerian skulle skapat en grund av vad 
besökarna anser om problemen och potentialen hos ett specifikt objekt. 
Undersökningens frågor skall dock vara väl genomförda för att ej skapa 
otydligheter eller vara ledande. 

En förbättring av slutresultaten skulle fås vid en ökning av områdets storlek som 
bearbetats i rapporten. i rapportens nuvarande utformning tas ej ekonomin i 
beaktan samt hur förändringarna påverkar resterande Huskvarna. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Att omplanera en galleria, belägen centralt i en stad, kan vara riskfyllt. De boende 
skall känna en samhörighet med den nya identiteten som skapas, med hänsyn till 
de stora ändringarna som presenteras i rapporten. Genom inhämtning av 
information gällande olika former av gaturum, axiallinjer med dess betydelse och 
innebörden av olika trafikslag i samma utrymme har goda förutsättningar skapas 
för ett hållbart centrum. 

Slutsatsen av studierna visar att problemet ej huvudsakligen ligger i byggnadens 
utformning, utan faktorer som omkringliggande gatunät med dess prioriteringar. 
Space syntax har visat sig vara ett användbart verktyg för att analysera gatunätet 
med dess anslutningar. Vid endast en ombyggnation av gallerian kan 
integrationsproblemet kvarstå mellan gallerian och närområdet. Gallerian skall ses 
som en enskild byggnad som skall passas in i den omkringliggande miljön. 
Rapporten har tagit ovanstående i beaktning. 

Arbetet med Rosengallerian i Huskvarna centrum kan fortsättas med att 
kontrollera de ekonomiska aspekterna. 

Beräkningar och undersökningar genom axialanalyser har gjorts på hur 
avstängningen av Kungsgatan samt ändringen av trafikflödet på Rosenborgsgatan 
påverkar området.  

Konstruktionsberäkningar, ritningar samt detaljer behövs göras, för att 
säkerhetsställa en hållbar ombyggnad med tanke på lägenhetsplanerna. 
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Figur 15 Jan Gehl (2008-11-26), hämtad 2012-04-19 

 <http://www.gehlarchitects.dk/files/pdf/Melbourne_small.pdf> 

Figur 16 Glassmester Christoffersen AS (2011-01-25), hämtad 2012-04-19 
<http://www.christoffersen.no/sfiles/9/53/8/picture/img_3435.jp
g> 

Figur 17 Huskvarnas nuvarande utformning 

<http://www.hitta.se/karta#center=1410056:6406752&zl=5&boun
ds=6393374:1390049,6420124:1430049&type=map&sm=6&var=hu
skvarna> 

Figur 18  Foto av Per Kelloniemi 2012 

Figur 19  Foto av Per Kelloniemi 2012 

Figur 20  Stadsbyggnadskontoret 

Figur 21 Rosengallerians befintliga gångar (2009-10-01), hämtad 2012-04-23 

 <http://www.jonkoping.se/download/18.4209a4e1242e75f00f80001
418/Huskvarna7+mindre+sid+30-42.pdf> 

Figur 22  Foto av Per Kelloniemi 2012 

Figur 23  Foto av Per Kelloniemi 2012 

Figur 24 Huskvarnas nuvarande utformning 

<http://www.hitta.se/karta#center=1410056:6406752&zl=5&boun
ds=6393374:1390049,6420124:1430049&type=map&sm=6&var=hu
skvarna> 

Figur 25 Axialkarta gjort i Depth map (2012-04-19) 

Figur 26  Axialkarta gjort i Depth map (2012-04-19) 

Figur 27  Skiss gjorda i Autodesk Revit Architecture 2011 (2012-04-23) 

Figur 28  Foto av Per Kelloniemi 2012 

Figur 29  Skiss gjorda i Autodesk Revit Architecture 2011 (2012-04-23) 

Figur 30  Foto av Per Kelloniemi 2012 
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Figur 31  Skiss gjorda i Autodesk Revit Architecture 2011 (2012-04-23) 

Figur 32  Skiss gjord i AutoCad Architecture 2011 (2012-04-23) 

Figur 33  Skiss gjorda i Autodesk Revit Architecture 2011 (2012-04-23) 

Figur 34  Skiss gjorda i Autodesk Revit Architecture 2011 (2012-04-23) 

Figur 35  Skiss gjord i AutoCad Architecture 2011 (2012-04-23) 
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Solstudie av Rosengatan 

Följande bilder är skapade i Autodesk Revit architecture 2011, därefter har en 
solstudie gjorts över Rosenborgsgatan. Studien har utförts med utgångspunkt från 
Willys i Rosengallerians GPS-koordinater samt datumet för sommarsolståndet, 
som infaller den 20 juni53. Den uppförda modellen justerades så att position och 
värdersträcksorientering samstämde med dess verkliga. 

Bilder har framställts med två timmars mellanrum för att redovisa solens rörelse 
på Rosenborgsgatan. Studien har genomförts mellan klockan 09:00 och 19:00, då 
det är under dessa som ett centrum vanligtvis håller öppet.  

 
 
 
 

 

                                                 
53 http://www.willys.se/Vara-butiker/Butiker/Huskvarna/ 

Solstudie Rosenborgsgatan kl. 09:00 Solstudie Rosenborgsgatan kl. 11:00 
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Solstudie Rosenborgsgatan kl. 13:00 Solstudie Rosenborgsgatan kl. 15:00 

Solstudie Rosenborgsgatan kl. 17:00 
 

Solstudie Rosenborgsgatan kl. 19:00 
 


