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Sammanfattning
Detta kandidatarbetet har gjorts med syftet att förbättra Drottningtorgets kvaliteter 
ur främst ett estetiskt och funktionellt perspektiv och detta genom att studera den 
rådande problematiken och förutsättningarna på platsen samt med bakgrund av 
teoretiska utgångspunkter. Arbetet inleds med teorier från respekterade namn 
inom stadsbyggnad, fortsätter med inventeringar av platsen och avslutas med ett 
gestaltningsförlag som skapats i syfte att avlägsna den rådande problematiken samt 
med bakgrund av de teorier och förutsättningar som diskuterats.
I förslaget har stor hänsyn tagits till människors rörelse och olika grepp har tagits i 
planen för att erbjuda passerande sittmöjlighet i attraktiv miljö och tillhandahålla 
gröna områden för rekreation.
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1.Förord

Den här rapporten är ett kandidatarbete omfattande 15 hp skrivet inom ramen av  
programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Jag har 
i detta arbete valt att fördjupa mig i att gestalta offentliga platser vilket i detta arbete 
skett genom Drottningtorget i Trollhättan.
Jag vill bland andra tacka mina handledare Boje Hultman och Maria Tognolina som  
bidragit med råd och tips under arbetets gång.

Daniel Andersson
Karlskrona, oktober 2012
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2.Inledning
2.1 Bakgrund

Torgens historiskt sett huvudsakliga funktioner har idag i hög grad utarmats, de än gång livgivande 
ytorna är idag i många fall platser reserverade för trafik eller ytor anpassade för funktioner som 
inte längre gör sig gällande i lika hög grad. Torgen är kan ses som stadens viktigaste offentliga rum 
och därav bör dessa ytor också vara attraktiva och representativa, men främst vara anpassade efter 
nutida krav och inte kvarstå i föråldrade ideal av hur ett torg skall vara och upplevas.
Ett tydligt exempel på denna problemtik är Drottningtorget i Trollhättan som bortsett från den 
aktiva busstrafiken på platsen idag är ett oattraktivt och livlöst torg i behov av förnyelse.
Att just Drottningtorget valts som objekt för arbetet är av bakgrunden att torget besitter just den 
problematik som nämnts men samtidigt har potential för att omvandlas till ett torg anpassat efter 
moderna ideal.
Från Trollhättan kommuns sida finns i dokumentet ”Styrdokument för centrumplanering” en 
uttalad vilja att förnya torget, dock har inget faktiskt gestaltningsförslag gjorts. Dokumentet är 
med bakgrund av detta en god grund att utgå ifrån, vissa ställningstaganden för torgets framtida 
utformning har gjorts bland annat:

”Torget skall vara en öppen plats för människors vistelse och inbjuda till aktivitet, ex. evenemang, 
torghandel eller isbana.
Kollektivtrafiken skall finnas kvar, knutpunkt för stadstrafiken.
Resecentrums utveckling/ utbyggnad kan skapa förutsättningar för ett mindre ”busstorg”.
Ny byggnad på torget kan innehålla såväl allmänna som kommersiella funktioner.
Koppling till kollektivtrafiken, nuvarande byggnader innehållande kiosk, gatukök och biljettförsäljning 
kan ersättas.”

(Styrdokument för centrumplanering, Trollhättan kommun stadsbyggnadsförvaltningen 2011)
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2.2 Syfte

Att skapa ett gestaltingsförslag med avsikt att omvandla Drottningtorget till en attraktiv 
plats med bakgrund av torgbildningars funktion i modern tid.

2.3 Frågeställningar

Vilka faktorer bör beaktas vid omgestaltning av ett torg för att det skall upplevas       
som attraktiv och i så hög grad som möjligt vara anpassad för alla?

Hur bör ett modernt torgs utformning förhålla sig till de historiskt sett huvudsakliga 
funktionerna, dels på ett generellt plan och dels med bakgrund av de specefika 
förhållanden som råder i fallet Drottningtorget? 

Vilken problematik finns det kring offentliga platser och hur kan dessa på bästa 
sätt undvikas?
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2.4 Mål

Målet med detta arbete är att framställa ett gestaltningsförslag för Drottningtorget i 
Trollhättan utifrån de teoretiska utgångspunkter som behandlats samt platsens faktiska 
förutsättningar. Gestaltningsförslaget skall visa på hur torg med förutsättningar liknande 
de som återfinns vid Drottningtorget kan omvandlas mot en attraktiv miljö utifrån teor-
etiska utgångspunkter.  



2.5 Avgränsning

Geografiskt är arbetet avgränsat till Drottningtorget och de intilliggande markområden 
som ansetts vara relevanta för helheten och det nya torgets integration med kringliggande 
strukturer. Arbetet är avgränsat till ytan som omges av Torggatan, Drottninggatan, 
Föreningsgatan och Kungsgatan, dessa gator kommer inte att beröras i någon högre 
utsträckning men är relevanta genom dess relation med torget.
Den teoretiska delen av arbetet har avgränsats genom dess relevans till stadsbyggnad, 
offentliga rum och gestaltning av dessa.

Geografisk avgränsning av Drottningstorget med kringliggande bebyggelse och trafikleder.           
 Foto: Goolge maps
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Trollhättans position i Sverige.



2.6 Metod

Arbetet är huvudsakligen en fallstudie, vilket tillåter en metodkombination där flera olika datakällor användas. De metoder som har använts under arbetet är 
observationer, inventering och litteraturstudier.
Observationer kommer att ske på plats i Trollhättan . En intervju har även iscensatts med aktiv planarkitekt på Trollhättan stad som bland annat är insatt 
utveckling av stadens centrum dock kan denna intervju ej ses som en faktisk metod då underlaget är för litet. Litteraturstudierna kommer att ske med avsikt 
att studera stadsbyggnad och till viss del offentlighet, främst ur ett utformande perspektiv vilket kommer ligga till grund för gestaltningsförslaget.

Arbetet har gjorts efter kriterierna för en fallstudie, en fallstudie definieras av dess inriktning på enbart ett undersökningsobjekt men samtidigt undersöks 
detta objekt mycket grundligt, processer, förhållanden och händelser redogörs för i det aktuella fallet. I detta arbetet har Drottningtorget i Trollhättan 
valts ut för att studeras, torget är centralt placerat och upplevs idag som oattraktiv, många andra torg i Sverige delar dessa egenskaper vilket ger grund för 
generalisering av arbetets resultat.  
Fallstudiens syfte är att ur det konkreta lyfta slutsatser till det generella, fallstudien har fördelen att objektet kan studeras mer i detalj till skillnad från 
andra metoder, en nackdel med en fallstudie är att just på grund av fokuseringen på ett enskilt objekt kan generaliseringen ifrågasättas om kopplingen 
mellan studiens reslutat och generaliseringen inte redovisas för på ett fördelaktigt vis (Denscombe 2009). Studien är teoristyrd och grundar sig i litteratur 
inom området stadsbyggnad, för att kunna uppvisa ett resultat med god grund för att kunna generalisera kring har främst designprinciper ur estetiska och 
funktionella aspeker lyfts ur den studerade litteraturen. Arbetet kan ses som en experimentbaserad och teoristyrd  fallstudie som tar avsats i litteratur som 
appliceras på Drottningtorget i Trollhättan.  
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Observationer
Observationer av torget skall bidra med förståelse för platsens problematik 
och undersöka förutsättningarna av vilka ett gestaltningsförslag måste utgå 
ifrån, detta genom inventering och fotostudier. Nackdelar med observationer 
är att intrycken analyseras av författaren själv och en fullt objektiv bild är 
svår att nå. Dagen då observationen skedde var vädret förhållandevis dåligt 
och få människor befann sig på platsen men detta anses inte ha någon större 
betydelse då de fotografier som tagits vädret till trots illustrerar torget och dess 
problematik väl. Det bör även påpekas att inventeringen skedde tiden innan 
träd och annan växtlighet på platsen slagit i blom vilket kan ge en något orättvis 
bild av torget men väderleken går inte att korrigera efter behov och därmed kan 
faktumet inte annat än accepteras (Denscombe 2009).
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Inventering 
På platsen har en inventering genom användandet av Lynchs element 
gjorts, stråk, landmärken, distrikt, barriärer och knutpunkter, denna 
metod har fördelen att den ur ett konkret perspektiv visar på hur en 
plats kan upplevas genom att visuellt identifiera problem och värdefulla 
tillgångar. En nackdel med denna metod, främst eftersom analysen inte är 
en definierad Lynchanalys utan en inventering med Lynch komponenter, 
är att den utgår från hur observatören upplever platsen under den dag 
observatören betraktar den och människor kan uppleva en plats på 
flertalet olika sätt, ett riktmärke kan exempelvis ses som betydande för 
platsen av observatören men som en obetydlig del av stadsbilden för en 
annan och likaså tvärtom.

Litteraturstudier
Arbetets litterära underlag är utvalt efter dess relevans för att uppnå 
syftet och att besvara frågeställningarna, det har främst handlat om 
böcker, artiklar och elektroniska källor. En stor del av litteraturen som 
använts är av äldre karaktär men den har ändå ansetts som relevant med 
bakgrund av att de är klassiker för området och dess budskap än idag 
i lika hög grad är aktuella. Viss litteratur har i tidigt skede valts ut för 
dess förmodade relevans till arbetet och varit tänkta att användas som 
underlag men har efter fördjupning valts bort då de inte varit så relevanta 
för ämnet som först tänkt, det har handlat om missledande titlar och 
litteratur vars innehåll helt enkelt inte hållit måttet. Jan Gehl har i hög 
utsträckning använts i arbetet, kring valet av honom som utgångspunkt 
bör ett kritiskt förhållningssätt beaktas då Gehl ofta hänvisar till sina egna 
verk och arbeten och i många fall saknar referenser till andra forskare på 
området, hans verk kan därmed främst ses som underlag för diskussion 
och inspiration snarare än en faktisk vetenskaplig källa men hans teorier 
är trots detta av vikt då han för området är respekterad och bör ses som en 
god utgångspunkt.
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2.7 Begrepp

Genom arbetet kommer ett antal begrepp att användas återkommande och det är av vikt att dessa på ett tydligt sätt definieras för att förenkla 
förståelsen av dem då dessa kan vara breda och olika människor kan ha olika relation till dem, nedan följer en lista definitioner avde 
grundläggande begrepp som återkommer i arbetet.  

Rekreation:
Återhämtande av krafter genom vistelse i avkopplande miljö. 
(Nationalencyklopedin 1990).

Modern:
Sammanhänger med nutiden (med vag gräns bakåt, ofta i fråga om tiden 
från och med den industriella revolutionen, det demokratiska genombrottet), 
överensstämmer med nyaste kunskap och teknik; som överensstämmer med 
nyaste smak (Nationalencyklopedin 1990).  

Offentligt rum:
Del av bebyggelsemiljön som är tillgänglig för allmänheten, exempelvis gator, 
passager, gallerior, torg och parker, begreppet tillämpas främst inom städer 
och stadsliknande samhällen (Nationalencyklopedin 1990).  

Offentlig:
Allmän, tillgänglig för allmänheten, avser verktyg eller material som berör 
alla i ett samhälle, avser statlig eller kommunal förvaltning. 
(Nationalencyklopedin 1990).  

Torg:
En större öppen plats i en stad, en yta anpassad för tillfällig handel, exempel-
vis torghandel och marknader samt plats för aktiviteter och arrangemang. Ett 
offentligt rum som ägs och förvaltas av kommunen. 
(Nationalencyklopedin 1990).  

Attraktiv:
Nationalencyklopedin definierar attraktiv som tilldragande, en dragning-
skraft, eller lockande (Nationalencyklopedin 1990). Vad som upplevs som 
attraktivt varierar självfallet från person till person, detta arbete kretsar kring 
gestaltning av torg och därmed kommer begreppets definition ses i relation till 
detta.



Trollhättan stad tilldelades sina stadsrättigheter först 1916 men människor 
har bebott platsen långt längre än så, spår av fast boende finns från slutet av 
1400-talet men den verkliga expansionen skedde genom att Göteborg anlades 
år 1621 vilket innebar att stora mängder timmer från Värmlands skogar 
behövde transporteras över Göta älv. År 1857 bestämdes Trollhättan bli en 
egen församling av Konung Oscar I detta trots att Trollhättan vid denna tid 
ur befolkningssynpunkt redan var större än många andra svenska städer för 
tiden, bebyggelsen var dock vid detta tillfälle oorganiserad och en stadsplan 
ritades av Nils Ericsson, stadsplanen gjordes efter klassisk mönster och märks 
av än idag i stadskärnan.

Staden karakteriseras av de stora vattenfallen vilka bidrar med både 
vattenkraft och naturliga skådespel, namnet Trollhättan utgår från orden Troll 
och Hätta, man trodde att det i fallen bodde troll och det var deras hättor som 
stack upp i forsarna i form av öar.

Göta älv var och är som nämnts en betydelsefull farled mellan Vänern och 
Västerhavet men fallen vid Trollhättan utgjorde ett hinder för denna, år 1800 
byggdes den första slussen vid staden för att fartyg inte längre skulle behöva 
lasta om frakten över land utan obehindrat skulle kunna färdas över hela 
farleden. Sedan dess har staden gjort sig känd genom dess betydelsefulla 
industrier, exemplevis Nohab vilka tillverkade lok, Volvo Aero Corporation 
som som specialiserar sig på flygplansmotorer och Saab som först tillverkade 
militärflygplan men sedermera inriktat sig på civil biltillverkning och idag 
är försatt i konkurs. Idag bebos Trollhättan av drygt 55 000 invånare, har 
Sveriges senast tillkomna högskola och en dubbelspårig järnväg byggs just nu 
för att skapa en effektiv led till Göteborg och dess arbetsmarknad.           

3.Historia Trollhättan stad

Högskolan väst.            Foto: Jan Gustavsson       

Saab 900 Turbo                       Foto: Patrik Lindgren

Hojum Vattenkraftverk vid Göta Älv                                                      Foto: Trollhättan stad
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4.Teoretiska underlag
4.1 Gehl

I Life between buildings försöker Gehl definiera vad som gör att ett stadsrum upplevs som attraktivt, 
Gehl menar att det är inte är byggnaderna i sig som skapar liv och rörelse i staden utan ytan mellan 
dem i form av gator, torg etc och hur dessa används, det är där som möjlighet för spontana möten 
och offentlig rekreation kan utarbetas, i de offentliga rummen mellan byggnaderna avgörs hur väl 
människor trivs i en stadsmiljön. Gehl har studerat ut tre huvudsakliga aktiviteter som förekommer i 
de offentliga rummen, dessa är Nödvändiga aktiviteter, Frivilliga aktiviteter och Sociala aktiviteter.
Med Nödvändiga aktiviteter menar Gehl på de aktiviteter som människor i staden måste göra i det 
vardagliga livet som till exempel ta sig till jobbet, handla eller vänta på en buss, dessa aktiviter utgör 
ramen för stadslivet, dessa utgörs i bakgrunden som ett fundament i den levande staden då de på 
grund av dess nödvändighet måste utföras större delen av året utan hänsyn till väderlek och liknande.
Frivilliga aktiviteter är också i hög grad vardagliga aktiviteter men de är inte nödvändiga i den 
meningen, det handlar om att promenera eller slå sig ner på en parkbänk när platsen och exempelvis 
väderleken tillåter.
Sociala aktiviteter kännetecknas av att det krävs andra människor för att de skall kunna utföras, detta 
gäller lekande barn, samtal eller att helt enkelt se och lyssna till andra människor i en offentlig miljö. 
(Gehl 2011)

4.2 Cullen

Gordon Cullens The Consice Townscape från 1961 är en för området banbrytande bok där Cullen 
tar upp diskussionen om stadslandskapet karaktär och utformningen av denna, det vill säga ytorna 
mellan byggnaderna i staden där rum som bildas. Cullen menar att staden skall upplevas som ett 
landskap och myntade begreppet townscape, för att uppleva staden och stadsrummen korrekt kan 
de analyseras genom serial vision, ett analysverktyg som går ut på att betraktaren vandrar genom 
ett stadsrum och betraktar rummets golv, tak och väggar i en serie bilder som visar på hur rummet 
samspelar med andra och kan upplevas olika beroende på vart man befinner sig (Cullen 1961).



4.3 Neméth

Enligt Neméth kan en viss social grupp ta en offentlig plats i besittning och genom detta 
anspråk direkt eller indirekt stöta bort andra grupper som annars skulle använda platsen. En 
plats, exempelvis ett torg, planerat och avsett för en eller flera specifika funktioner kan genom 
anspråkstagande, av exempelvis ungdomar, pensionärer eller alkoholister, på gott och ont ändra 
attribut efter dess intåg.
Med direkt och indirekt menas att en direkt konkurrens kan innebära att till exempel 
skateboardåkare brukar en trappa i deras egna specifika syfte och därmed hindra andra att bruka 
den för dess faktiska syfte, med indirekt menas att till exempel alkoholister genom dess närvaro kan 
få en plats att upplevas som otrygg och även därmed få andra människor att dra sig för att själva 
bruka platsen.
Ett anspråkstagande av en social gupp kan uppfattas som hotfullt från andra grupper i samhället, 
exempelvis äldre, som därmed drar sig från att bruka platsen, detta för att de, grundat eller 
ogrundat, ser exempelvis ungdomars närvaro som ett potentiellt hot. Detta behövs dock inte enbart 
ses som en negativ utveckling utan det fysiska rummets funktion är föränderligt och just ungdomar 
kan skänka liv och skapa dynamik i en annars stel och trist miljö.
Frågan är mycket problematisk då det anses att alla har lika rätt att bruka det offentliga rummet 
men en sådan inställning kan även anses som en aning naiv med tanke på att olika grupper i 
samhället i hög grad brukar det offentliga rummet på olika sätt och därmed kan olika grupper i 
vissa fall konkurrera om det och en en aktivitet utförd av en grupp kan utesluta en annan aktivitet 
för en annan grupp (Neméth 2006).
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5.Torgens funktion ur ett historiskt perspektiv

5.1 Gehl & Gemzøe

Under perioden från 1930-talet till och med 1970-talet har inte mycket skett 
kring utvecklingen av torg och offentliga platser, den sortens fysisk planering 
har hamnat i skymundan till fördel för en ren bostads och industriplanering, 
förklaringar till detta är att den modernistiska arkitekturen inte sett till 
detta område av planering som relevant, en annan är att den utveckling och 
kraftiga fokusering som funnits på bil och trafikplanering under perioden. 
Att planerare och arkitekter i Europa efter andra världskriget genom de 
bombade städerna hade andra prioriteringar än de faktiskt offentliga 
rummen kan också ses som en förklaring.
Under 1970-talet började dock modernismens maktställning ifrågasättas 
med bakgrund av den arkitektoniska kvaliteten, förtryckandet av det 
offentliga livet och biltrafikens överordnade ställning i planeringen. 
Offentliga rum och offentligt liv började sakteliga återfå en ställning som 
betydelsefulla element i planeringen, sedan dess har torg och offentliga rum 
varit i ständigt fokus för utveckling och omstruktureringar.
Gehl och Gemzøe visar på Köpenhamn som ett gott exempel på människors 
återtagen av det offentliga rummet från bilismen, under perioden 1960-2000 
har i Köpenhamn 100 000 m² yta som en gång tagits i besittning av biltrafik 
omvandlats till mark prioriterat för fotgängare och cyklister. Marken har 
getts ny markbeläggning, belysning och sittmöjligheter med resultatet att 
marken upplevs som välkomnande för fotgängare att spatsera eller slå sig ner 
vid till skillnad från tidigare då bilismen dominerat och fotgängare varit ett 
förtryckt fenomen.
Utveckling likt denna återfinns i stora delar av Europa, gator och torg en 
gång reserverat för bilism har med fördel återgått till fotgängares domäner.

Torg och offentliga rums funktion har under historien fyllt många funktioner, 
främst som möte och marknadsplats samt under stora delar av 1900-talet som 
en plats reserverad för trafik, detta med bakgrund av att staden som sådan 
fyllt dessa funktioner och detta utmynnat i naturligt offentliga platser. Innan 
industrialiseringen när människor primärt rörde sig till fots eller häst var hela 
staden ett offentligt rum på de gåendes villkor, men genom industrialiseringen 
ändrades villkoren för offentliga rum, de nya trafik och handelsmönstren var av 
sådant radikalt slag att de slog ut det traditionella användandet av staden. Det 
började med spårvagnarnas och cykelns genomslag men förändrade staden i 
grunden genom bilismens intåg, tung biltrafik kunde inte harmoniskt samspela 
med fotgängare och bilismen blev snabbt dominerande över fotgängarens rum.
Handeln har också haft stor inverkan på det offentliga rummet, tidigare i historien 
har handeln haft sitt centrum på stadens gator och torg, den flyttade först in i 
lokaler kring de offentliga rummen och i takt med att handeln växte flyttade den 
allt längre ut från stadskärnorna, exempel på detta är den externhandel i form av 
enorma köpcentrum belägna utanför staden som vi i hög utsträckning ser idag. 
Det finns exempel på centralt belägna köpcentrum men dessa har i många fall 
slutit sig själva från det offentliga rummet utanför och istället blivit en halvprivat 
sfär med försäljning som enda syftet för sin existens, dessa faktorer gjorde i hög 
grad slut på det offentliga rummets funktion som handelsplats.
Det offentliga rummets funktion som mötesplats har även den utarmats, detta 
främst genom de tekniska framsteg som lett till att vi idag kan kommunicera 
med varandra utan att lämna hemmet. Tidigare användes det offentliga rummet 
som mötesplats för att få nyheter och uppdateringar kring livet omkring en men 
då telefoni, tv, internet med mera gjort detta överflödig förlorar det offentliga 
rummet ännu en i hög grad livgivande funktion (Gehl, Gemzøe 2003).
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5.2 Madanipour

Madanipour menar att de offentliga rummens status i västvärldens städer har 
höjts väsentligt i modern tid, från styrande, privata investerare och arkitekter 
har synen på det offentliga rummet förändrats. Från att under modernismen 
främst setts som platser som blivit över vid stadsutveckling har de nu fått en 
hög status i utvecklandet av städer.
Madanipour menar även att det finns olika synsätt för att granska det 
offentliga rummet, vissa menar att rummet främst kan ses som en plats vars 
identitet baserar på omgivande byggnader eller människorna som brukar 
det snarare än platsen som sådan, medan andra menar att rummet skall 
tolkas utifrån sina säregna kvaliteter och identiteten ska fastställas genom 
dess inbördes komponenter. Att tolka det offentliga rummet är därav svårt 
och det tillkommer även andra aspekter på individuell nivå som kan avgöra 
platsens kvaliteter och attraktivitet, bland annat våra personliga erfarenheter, 
vår sociala tillhörighet och kulturella normer, dock ter sig dessa faktorer inte 
så skilda från varandra att en någorlunda gemensam överenskommelse av 
rummets kvaliteter kan fastställas.
När en plats kvaliteter analyseras är det även av vikt att ha en flexibel 
utgångspunkt, att bedöma en plats kvaliteter utifrån enbart en karta av den 
kan vara funktionellt i många situationer men för att verkligen få förståelse 
för platsen bör både ett fågel och gatuperspektiv användas, ur både ett 
professionellt och ur ett i högsta möjliga grad neutralt perspektiv, det är först 
när betraktaren befinner sig på platsen och personligen lär känna den en 
verklig förståelse kan uppnås.
Det offentliga rummet kan som nämnts tolkas och brukas på flertalet 
olika sett beroende på personliga och sociala faktorer och med bakgrund 
av att staden offentliga rum, parker, torg med mera, brukas av just alla i 
staden gör sig dessa tolkningsskillnader mer gällande, det är svårt att förstå 
och klassificera ett offentligt rum i ett blandat samhälle med många olika 
förståelser av vad ett offentligt rum är och hur de brukas. 

Därav har de offentliga rummen ofta tagit ställning som en plats med flera 
olika roller beroende av vilka som brukar det, men gemensamt är att de är 
platser utanför kontroll av privata personer eller grupper, att de används 
av, eller i varje fall tillåts användas, av alla samt utgör bas för en rad olika 
aktiviteter och symboliska funktioner.
Grundproblematiken med offentliga rum menar Madanipour vara att 
ju mer offentliga de är desto mindre restriktioner finns det och därav 
friare tolkningsutrymme av vad som får ske på platsen, gränsen för dessa 
restriktioner är dessutom ofta svåra att sätta då för strikta restriktioner leder 
till slutna rum och allt för fria leder till problematik av annan karaktär.
Madanipour menar även att västvärlden befinner sig i slutskedet av en 
industrialiserad epok och nu står inför nya utmaningar, medan omvärlden 
istället industrialiseras bör väst anta rollen som centrum för en globaliserad 
ekonomi, städerna som tidigare definierats genom dess industrier får ny 
skepnad genom den den snabbt växande servicesektorn. Många städer har 
i viss mån förfallit på grund av denna utveckling medan andra anpassat sig 
och idag istället blivit centrum för innovation och nätverk, denna utveckling 
kan ses som en utmaning för drabbade städer och dess offentliga rum, 
genom att funktioner, institutioner och den byggda miljön förändras medför 
det även en förändring för den urbana miljön och människorna som brukar 
den.
De offentliga rummen, främst i avseende av torg, har genom historien 
genomgått ett antal förändringar sett till funktion men har även förändrats 
i avseende av betydelse och lokalisering, tidigare bodde och verkade 
människor av praktiska skäl oftast i arbetsplatsens direkta närområde och 
därav fanns även andra funktioner centraliserade kring dessa men med 
bakgrund av framsteg inom trafik och transport har behovet av att bo nära 
arbetsplatsen drastiskt minskat och städer har kunnat sprida ut sig i högre 
grad. 
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Detta har inneburit att även centrala offentliga platser utarmats då de tidigare 
varit en central och funktionsintegrerade mötesplatser i staden men genom 
städernas expansion utåt blev det ohållbart med enbart ett betydelsefullt och 
funktionsintegrerat offentligt rum, detta kan ses som den största utmaningen i 
det offentliga rummets utveckling, från att det funnits ett huvudsakligt offentligt 
rum i staden där i stort sett alla kulturella, ekonomiska och politiska aktiviteter 
skedde decentraliserats rummen och funktionerna separerades från varandra, 
som ett resultat av detta kan många torg idag, utöver tidvisa evangemang, främst 
ses som funktionslösa eller i vissa fall plats för rekreation.     
Många torg har under moden tid lidit på grund av allt för få satsningar på dem, 
privatiseringar, ytterligare separering av funktioner etc vilket resulterat i att 
rummen blivit oattraktiva, stängda  och livlösa men som nämnts finns idag dock 
en vilja att återerövra de offentliga rummen, en stad utan livfulla offentliga rum 
är enbart en samling större fragment.
En av huvudorsakerna bakom denna vilja att förbättra de offentliga rummen är 
att marknadsföra den egna staden gentemot andra, genom den globaliserade 
ekonomin kan resurser med relativ lätthet förflyttas mellan olika platser och 
städer, det blir därav viktigt för städer att skapa identitet och marknadsföra sig 
för att upplevas som attraktiva för företag, genom deindustrialiseringen av väst är 
det främst genom dessa arbetstillfällen en lokal ekonomi kan frodas.
Städen konkurrerar därför med varandra för att attrahera dessa företag men 
även investerare och turister, städerna  kan själva ses som företag som säljer en 
produkt, det vill säga staden och dess miljö, därav är det viktigt för dem att kunna 
uppvisa en attraktiv miljö och sälja in den till företag som söker lokalisering. 
Denna strategi kan te sig olika i olika städer, många satsar på att hålla större 
sport och kulturevangemang och andra genomför större byggnadsprojekt ritade 
av stjärnarkitekter med avsikt att profilera sig eller både och, sådana projekt och 
projekt på mindre skala som exempelvis att förbättra de offentliga rummen ses 
även av företag och privata investerare som en trygghet vid omlokalisering då 
staden själv har visat vilja på att investera för framtiden, företag söker städer och 
områden med framtidsutsikter och som har potential och vilja att sätta sig på 
kartan, om staden inte erbjuder detta söker de sig gärna till andra städer.

Det kan därmed konstateras att satsningar på offentliga rum och 
profilering bör generera vinster för staden som sådan, både för privata 
och offentliga aktörer, det resulterar i att staden marknadsför sig som en 
modern marknadsplats vilket attraherar företag, det uppmuntrar även och 
ger trygghet åt företag och investerare, det gör även staden attraktivare 
för både befintliga och framtida medborgare samt turister vilka även kan 
generera inkomster.
Kritik mot detta resonemang är att dessa satsningar på stadens offentliga 
rum istället kunde ha prioriterats på andra områden men dessa satsningar 
kan i längden vara motiverade då det genererar framtida kapital vilket 
därefter kan investeras på andra områden efter behov (Madanipour 2005). 
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6.1 Gehl

Gehl menar att ett antal personer på en plats skapar möjligheter för aktivitet 
men antalet aktiviteter och graden av dem som sådana inte per definition 
gör platsen attraktiv, men att skapa en plats som främst tillåter människor 
att komma och gå är inte heller att föredra. Det gäller istället att låta denna 
funktion tillsammans med rekreationella aktiviteter samexistera för att 
främja sociala och frivilliga aktiviteter för att därmed skapa underlag för en 
attraktiv miljö, med bakgrund av detta är det av vikt att fokusera på detaljer 
som individen kan bruka och ta till sig på platsen och detta är av avgörande 
betydelse för huruvida platsen upplevs som attraktiv eller ej.
Som nämnts är det inte antalet aktiviteter på en plats som avgör hur 
tilldragande den upplevs utan det är karaktären och kvaliteten på platsen 
och aktiviteterna som avgör, dessa faktorer kan även i många fall avgöra 
om aktiviteter till att börja med kan existera på platsen, för att låta en plats 
attrahera och öppna upp sig för människor kan en omgestalting utgå från 
vissa strategier på detaljnivå sett till huvudaktiviteterna, gå, stå, sitta, se, höra 
och tala.
Dessa aktiviteter har valts ut på grund av att det är de dels är grundläggande 
aktiviteter som sker på en plats och samtidigt även ligger som grund för 
i princip alla andra aktiviteter som kan göra sig gällande i offentliga rum, 
dessa aktiviteter är även viktiga att utgå ifrån då många mindre aktiviteter på 
ett naturligt sätt kan utvidgas mot större mer komplexa aktiviteter. 
Även flertalet andra av Gehls principer för stadsbyggnad har använts som 
utgångspunkter, det handlar främst om principer på en högre skala men det 
har ansetts som relevanta för arbetets syfte (Gehl 2011).  

6.Strategiska utgångspunkter enligt Gehl & Lynch
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Gå:
Att gå är i grunden ett sätt att transportera sig men kan även ses som en 
frivillig eller rekreationell aktivitet. Att fritt kunna röra sig över en plats 
kräver en yta fri från dolda hinder och liknande, detta är en grund att 
utgå ifrån vid planering av offentliga miljöer, inte bara för fotgängare 
utan även, och kanske främst, för rullstolsbundna och andra personen 
med funktionshinder eftersom de ställer högre krav på miljön sett 
till bland annat tillgänglighet. Det är av betydande vikt att tänka på 
dimensioneringen av stråken för att undvika långa trånga passager, att 
de gående förhindras sin frihet och tvingas in i led i motsatta riktningar 
på vardera sida stråket, därmed förhindras även öppna möten mellan 
människor i rummet. Markunderlaget bör även beaktas,  material som grus, 
kullersten och sand är inte att föredra då dessa material utgör en ojämn 
yta av vilken framkomlighet för funktionsnedsatta drastiskt försämras. 
Det är även av vikt att planera för tydliga stråk där fotgängare kan se sitt 
mål och effektivt nå det, detta då det visat sig att människor föredrar 
detta, såvida de inte promenerar i rekreationellt syfte. Fotgängare föredrar 
att använda trappor och liknande trots att de innebär en obekvämlighet 
för dem om det bidrar till att effektivare nå målet, studier i Köpenhamn 
visar att de människor som tar andra rutter till samma mål är främst 
funktionshindrade och personer med barnvagnar eller liknande alltså är det 
av vikt att skapa ramper för att även funktionshindrade med mera skall ha 
samma möjlighet att använda det föredragna stråket (Gehl 2011).          
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Stå:
Att gå eller sitta ställer uppenbarligen vissa krav på en plats för att 
aktiviteten på gott sätt skall kunna genomföras, men att stå eller stanna 
till är en aktivitet som likväl kräver viss bearbetning av miljön. De 
flesta stående aktiviteter är av den karaktär att de utgör en funktion 
eller nödvändighet i rörelsen över rummet, exempelvis att stanna vid 
ett rödljus, men det finns även stående aktiviteter som utgörs av ren 
frivillighet som till exempel att stanna för att tala med en bekant eller 
att stanna till för att titta på något som väckt intresse. Dessa är dock 
aktiviteter som inte kräver någon större bearbetning då samtalet kan vara 
relativt kort, vid andra stående aktiviteter som kan vara mer tidskrävande 
till exempel att vänta eller betrakta omgivningen krävs ett annat 
förhållningssätt.
Populära platser att stå i rummet har främst identifierats vara hörn och 
platser intill fasader vid kringliggande bebyggelse, få människor väljer 
att stå mitt i rummet utan specifikt ärende, en förklaring till det beteende 
är att en placering i hörn och liknande ger ett nytt förhållningsätt till 
rummet, platsen kan beaktas på ett helt annat sätt och man upplevs inte 
vara i vägen, betraktaren känner sig ha kontroll över vad som sker kring 
honom/henne. Träd, kolonner och lyktstolpar på en plats har också en 
tendens att attrahera människor som står, detta då dessa element i rummet 
erbjuder en psykologiskt skydd och människor ogärna står fritt i rummet 
eller oskyddat mitt på platsen. Det är alltså av vikt att lägga visst fokus på 
detaljerna som ger människor underlag att stå kring, om en plats är tom 
och omöblerad utan träd, bänkar och likande kan den vara ointressant att 
stanna till och människor fortsätter över platser för att söka en attraktivare 
plats, detta även om de endast söker en plats att stå vid. Kort sagt har en 
god offentlig plats ett rikt möblemang, träd, kolonner eller liknande samt 
oregelbundna fasader kring sig för att uppmuntra människor att stanna till 
(Gehl 2011).
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Det kräver alltså noggrann planering för att en plats ska kunna erbjuda 
goda sittmöjligheter, att enbart erbjuda sittmöjligheter är enkelt men att 
erbjuda sittmöjligheter som attraherar och får människor att verkligen 
uppskatta dem är svårt. Platsen måste analyserar för att finna de bästa 
placeringarna, varje sittmöjlighet skall ha sina unika värden och 
kvaliteter, exempelvis så är en plats inom platsen, hörn och liknande, 
främst optimala för att skapa sittmöjligheter då det är hit där ett visst 
psykologiskt skydd erbjuds som människor söker sig när de vill slå sig 
ner. Vid skapande av sittmöjligheter är det även av vikt att tänka på att 
människor gärna söker sig till platser där de får en god överblick över 
rummet, sollägen, och den omgivande platsens kvalitet på en liten skala 
är några faktorer.
Relativt skyddande, men samtidigt inte undangömda, platser där en 
god överblick av platsen erbjuds upplevs alltid som attraktivare än 
sittmöjligheter under motsatta förhållanden.
För fullt friska, unga människor ställs inga direkta krav på de faktiska 
sittmöjligheterna, de kan slå sig ner i princip vart som helst, trappsatser, 
gräsytor, eller rent av på marken om den kringliggande miljön upplevs 
som attraktiv, för äldre, handikappade och liknande ställ dock större 
krav, här kan tillgången på ryggstöd, och sitthöjd helt avgöra om det går 
att sitta på platsen, det är därav av vikt att planera en miljö som erbjuder 
såväl nyskapande och lekfulla som traditionella sittmöjligheter.
För att skapa en intressant miljö men samtidigt erbjuda sittmöjligheter 
utöver traditionella bänkar kan principen sittlandskap användas, 
elementen i rummet är multifunktionella och erbjuder såväl 
sittmöjligheter som en spännande miljö, det kan handla om trappor 
med breda avsatser, monument, fontäner eller strukturer (Gehl 2011).   

Sitta:
Att i ett offentligt rum kunna erbjuda goda sittmöjligheter är att yttersta vikt 
för att människor skall kunna närma sig och stanna till på platsen, det är 
enbart när dessa möjligheter erbjuds som människor kan stanna till över en 
längre tid, att skapa underlag för att stå är viktigt men att skapa underlag för 
att sitta är alltså än viktigare.
Finns det ej goda alternativ för att sitta går människor förbi eller stannar 
enbart en kortare stund, och i så fall främst för att de har ett ärende på 
platsen, sittmöjligheter skapar underlag för många andra aktiviteter på 
platsen, finns det goda sittmöjligheter brukar människor gärna använda 
dem för att äta, läsa, vila, tala och likande och dessa aktiviteter är absolut 
viktiga för att platsen skall upplevas som attraktiv, båda av de som brukar 
den och förbipasserande, om en plats brukas flitigt sker en god spiral vilken 
leder till att fler närmar sig och brukar platsen.
För att en plats skall upplevas som tilldragande att slå sig ner vid finns det 
andra element än den faktiska utformningen som påverkar, exempelvis 
väderlek, den faktorn är dock svår att med planering anpassa sig efter 
men det finns ändå metoder för att göra platsen attraktivare i avseende av 
sittmöjligheter
Det finns många likheter i att planera för att sitta med planering av 
möjligheter för att stå men för att skapa goda miljöer att sitta vid ställs högre 
krav. Att planera för att sitta kräver mer eftertanke då att stå eller stanna kan 
ske i princip var som helst och i många fall är nödvändiga medan att välja ut 
en plats för att sitta är ett i högre grad aktivt val och har utgångspunkt i den 
kringliggande miljön och vilka möjligheter som erbjuds.
Som i tidigare stycke nämnts finner människor det attraktivare att stå mot 
fasader, hörn och andra platser där ryggen är skyddad, samma princip 
gäller när människor söker plats att sitta. En bänk öppet placerad utan 
kringliggande skydd undviks i högre grad till skillnad mot en bänk placerad 
i ett sammanhang eller mot en fasad.
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Se, höra, tala:
Möjligheterna att se andra människor handlar om avståndet mellan 
observatör och objektet, är gatan eller rummet för stort eller brett 
försvinner denna möjlighet att få översyn av andra människor och 
de aktiviteter som sker. Det är av vikt att skapa miljöer med god 
orientbarhet och som skapar underlag för utblickar, det bör därför 
arbetas mot att inte skapa stora oöverskådliga och allt för öppna rum 
utan att istället skapa miljöer där rummet slutar innan överblicken 
av det gör det, på så vis kan brukaren få en god överblick av platsen 
och de aktiviteter som försiggår i det, som nämnts kan nya aktiviteter 
skapas genom att aktiviteter redan existerar på platsen. Avståndet för 
att uppfatta en aktivitet har identifierats till cirka 70-100 meter och 
avståndet för att se en annan människas ansiktsuttryck cirka 20-25 
meter alltså bör dessa avstånd om möjligt inte överskridas för att 
erbjuda god överblick av omgivningen på platsen.
Med ett bakgrundsljud överskridande cirka 60 decibel, vilket 
motsvarar en relativt vältrafikerad gata, är det svårt att hålla en normal 
konversation, det är därav ganska sällsynt att se människor hålla 
kvalitativa konversationer i sådana miljöer och människor söker sig 
hellre till lugnare platser fria från buller för att konversera. I dessa 
miljöer hörs istället främst fotsteg, andra människor som talar och 
barn som leker vilket är en långt lugnare miljö och bättre anpassad för 
aktiviteten.
Möjligheter att kunna samtala med andra är i hög grad avgörande för 
hur attraktiv en plats upplevs, att erbjuda möjligheter för att kunna 
samtala i rummet är i direkt beroende av tidigare nämnda punkter, till 
exempel att det finns platser att stå eller sitta, att platsen inte upplevs 
som för stor och människor missar varandra eller att ljudnivån är så 
hög att normal konversation inte kan hållas. För att främja samtal i 
samband med planering av sittmöjligheter kan det exempelvis vara 
fördelaktigt att placera eller utforma dessa rundade eller i olika vinklar 
för att ge brukarna flera olika alternativ  för sättet att slå sig ner och 
samtala (Gehl 2011).    



Samla ihop eller lösa upp:
Gehl menar att om människor och aktiviteter samlas på en plats skapas 
möjlighet för att enskilda aktiviteter att stimulera och uppmuntra andra 
enskilda aktiviteter då platsen genom flera olika enskilda aktiviteter upplevs 
som attraktiv och en god spiral för brukande av platsen uppkommer, detta 
betyder dock inte att man genom planering skall arbeta mot att skapa 
underlag för högsta möjliga antal aktiviteter på alla platser utan istället kan 
motsatsen i många fall vara att föredra.
Exempelvis kan denna princip skada en plats avsedd för lugn och 
rekreation.  Det är även långt enklare att lösa upp och skapa olika platser 
för olika aktiviteter snarare än att samla dem och så har även trenden inom 
planeringen under långa perioder sett ut.
Det bör påpekas att det inte är byggnaderna som sådana som behöver samlas 
utan det är människorna och de olika aktiviteterna som utförs som bör 
samlas, dock är platsens och byggnadernas dimensioner av stor vikt för hur 
platsen kan brukas, byggnaders skala i relation till mänsklig skalan kan vara 
avgörande, exempelvis genom att se på hur långt man kan röra sig till fots 
över platsen och hur väl man kan överblicka platsen och det som sker på 
den. En större yta är svår att överblicka och tar tid att röra sig över medan en 
mindre gör att förbipasserande känner sig mer delaktiga i aktiviteterna som 
utförs.
Enligt Gehl måste förutsättningarna för att skapa en attraktiv stad arbetas mot 
i alla skalor, från regional och stadsplanering till utformande av de faktiska 
platserna, dock är den viktigaste skalan den minsta då det är här människan 
direkt möter resultatet av planeringen från alla nivåer och i allra högsta grad 
kan uppleva den, det är alltså den lilla skalan som är den viktigaste men för 
denna skall hålla god kvalitet måste goda förutsättningar även ha skapats på 
övriga nivåer.
För att uppnå gott resultat på skalan för exempelvis planering av ett kvarter 
rekommenderas det att planera för relativt täta kvarter och gator med 
entréerna placerade mot varandra, likt vänner runt ett bord,  detta för att 
ge dem maximal kontakt med varandra och för att ge underlag för goda 
överblickar av rummet.
Många olika platser, gator och torg har undvikits att brukas just på grund av 
dess överdimensionerade ytor, exempelvis har många gator och torg blivit 
oattraktiva platser som brukas främst för nödvändiga aktiviteter.

Detta då planerare valt att lösa upp de olika elementen som utgör 
dessa delar av staden i flera primära och sekundera gator och torg med 
resultatet att platserna inte får den samling av blandade funktioner som 
krävs för att en plats skall ses som attraktiv.
Att sprida aktiviteter på en liten skala om så önskas kan uppnås 
genom att medvetet överdimensionera platsen för få människor och 
få aktiviteter,  till exempel att skapa ett torg med en längd och bredd 
från fyrtio till sextio meter ger långa avstånd mellan människorna på 
vardera sida om torget och för passerande kan det vara svårt att urskilja 
vad som sker på vardera sida, exempel på motsatta förhållanden är 
marknadsplatser där avstånden mellan stånden uppgår till cirka två 
till tre meter vilket tillåter gångtrafik i motsatta riktningar samt en god 
överblick av vardera sida om stråket.
Upplevelsen av en plats ökar i samband med att platsen dimensioner 
minskar, men det är samtidigt viktigt att inte förlora helheten, den 
optimala utformningen av en plats tillåter människor att tydligt se 
detaljer samtidigt som en tydlig överblick av platsen kan ske. Gehl 
menar att dagens arkitekter och planerare känner stor osäkerhet kring 
mindre platser och ofta väljer att överdimensionera gator och torg, Gehl 
propagerar för att det vid osäkerhet kring dimensioner av en plats hellre 
bör underdimensioneras än överdimensioneras då detta skapar potential 
för en mer attraktiv plats.
I norra Europa innebär det problem att skapa mindre stadsrum då 
klimatet varierar i hög grad över året, mindre gator med höga fasader 
på vardera sida innebär att att solen har svårt att nå marknivå vilket 
är eftersträvansvärt, till skillnad mot exempelvis södra Europa där 
skugga kan ses som en stor fördel på grund av den i övrigt rikliga 
tillgången på ljus, i norra Europa däremot är sol och ljus mer uppskattat 
där den infinner sig, dock kan strävan efter småskaliga rum med 
goda ljusinsläpp uppnås genom bland annat terrasser eller genom att 
skapa mindre rum i det stora rummet, detta kan ske genom att skapa 
olika miljöer inom det stora rummet med träd vilket ger en känsla av 
småskalighet på den stora gatan samtidigt som sol och ljus når platsen.
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För att skapa potential för liv och aktiviteter kring byggnaders fasader 
är det en fördel att undvika att placera enbart en central entré till huset 
utan istället arbeta mot att placera ut flertalet entréer eller annan form 
av kontakt med byggnadens interiör då aktiviteter och samlingsplatser 
tenderar att uppkomma kring dessa, exempelvis verksamheter som 
banker och kontor med vanligtvis enbart en entré uppmuntras att undvika 
tillhandahålla lokaler i gatunivå för att istället låta inrättningar som butiker 
och restauranger ta dessa i besittning då det skapar potential för ett långt 
mer livgivande gaturum (Gehl 2011).   

Integrera eller segregera:
Att integrera eller separera aktiviteter och funktioner handlar i likhet med att 
samla ihop eller lösa upp om att få människor och deras aktiviteter att samspela 
eller separeras från varandra, det viktiga är inte hur integrerade eller segregerade 
de olika byggde elementen i staden är utan hur väl människorna som brukar dom 
samspelar i den offentliga miljöerna utanför dem.
Den medeltida staden är ett gott exempel på en integrerad stadsmiljö, i den 
medeltida staden var det fotgängares rörelsemönster som gav städernas dess 
utformning, köpmän och hantverkare, rika och fattiga levde och arbetade sida 
vid sida medan dagens städer, främst genom funktionalismen, vars mål var att 
separera olika funktioner som bostäder och boende från varandra, i mycket högre 
grad upplevs som uppdelad och segregerad. 
Resultatet är städer där bostäder är separerade från arbetsplatser och andra 
funktioner som lärosäten och äldreboende likaså placerats separerade från 
varandra, genom detta rör sig samma typer av människor, vare sig det rör sig om 
social status, ålder eller yrke inom i hög grad segregerade från vardera element 
och är  inom sina områden i princip isolerade från människor av annan karaktär.
Fördelar med denna infallsvinkel till planering är att en mer rationell 
planeringsprocess kan användas, kortare avstånd mellan liknande funktioner 
skapas och en allmänt höjd effektivitet men detta på bekostnad av  mindre 
kontakt med andra grupper i samhället och mer monotona miljöer, för att skapa 
en funktionsintegrerad och därmed livfull stad bör funktionsseparation endast 
användas när andelen nackdelarna överskrider fördelar, exempelvis bör högljud 
industriell aktivitet inte integreras med boende. Exempel på god integrering 
av funktioner är att placera en skola i bostadsområde eller centralt i staden, en 
skola lokaliserad vid ett torg har fördelen att torget kan brukas som lekplats och 
korridor, caféet på torget kan brukas som matsal och på detta vis blir själva staden 
en del av skolan och tvärtom.
Vad gäller trafik är det enligt Gehl fördelaktigt att, till skillnad mot 
funktionalismens ideal, integrera de olika trafikslagen med varandra, att separera 
trafikslagen bidrar till en tråkigare upplevelse vare sig man rör sig till fots, cykel 
eller bil, en plats där enbart biltrafik tillåts är trist att bo vid då man från fordonet 
helt utesluts från övriga aktiviteter på platsen. En integrering av trafikslagen 
innebär att cyklister, gående och bilister brukar samma gata men visar hänsyn 
till varandra, bilar tvingas exempelvis att hålla låg hastighet eller inte överskrida 
hastigheten av de gående (Gehl 2011).           
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Invertera eller exkludera:
Offentliga platser kan beroende på dess utformning enligt Gehl inventera 
människor att bruka rummet och på samma sätt kan utformningen av en 
plats även exkludera människor både på ett fysiskt och ett psykiskt plan. 
Hur inbjudande en offentlig plats är kan ses i dess relation till privata 
platser och hur gränserna mellan dessa är utformade, ett exempel på skarpa 
gränser mellan privat och offentligt är förhållandet mellan det offentliga 
trapphuset och den privata lägenheten i ett bostadshus.
Att för barn från huset kunna se vad som försiggår på en närliggande 
lekplats och vilka som brukar den innebär en slags psykisk transitzon 
och en inbjudan mellan de privata och offentliga miljöerna vilket därmed 
innebär ett högre önskan om deltagande, på samma sätt kan även andra 
platser och verksamheter öka deltagandegraden genom att tydligt visa vad 
som händer  eller på platsen eller i byggnaden, ett gym med större fönster 
i gatuplan lockar betydligt fler än ett gym placerat i källaren utan någon 
kontakt med passerande på gatunivå. Avstånd och ruttens bekvämlighet 
mellan det privata och offentliga spelar även in, de mest frekventa 
besökarna på bibliotek tenderar oftast vara de som bor i dess direkta närhet 
och de som har som lättast att ta sig dit.
Gehl påpekar även att en plats där begränsade aktiviteter kan utföras även 
bör ses som en tillgång, exempelvis en lekplats kan trots att att den enbart 
tillhandahåller en gunga kan vara en viktig mötesplats för barn, trots att 
platsen inte tillhandahåller underlag för många aktiviteter kan platsen agera 
mötesplats ur vilken a andra aktiviteter planeras bestäms. På samma sätt 
kan till exempel trädgårdar utgöra grund för flertalet andra aktiviteter, om 
trädgården är placerad intill ett stråk där människor rör sig kan flertalet 
andra rekreationsrelaterade och sociala aktiviteter uppstå. 
Det har visat sig att många människor, i synnerhet äldre, ägnat sig  
trädgårdsaktiviteter som en startpunkt för andra mer sociala aktiviteter 
och spenderar långt mer tid i arbetande trädgården än vad som krävs för 
dess skötsel, detta för att kunna konversera med grannar och passerande. 
Detta visar på att de offentliga och halvoffentliga rummen i främst 
bostadsområden bör planeras för att mer direkta aktiviteter kan utföras på 
plasten istället för enbart att kunna röra sig över och slå sig ner vid . Det 
påpekas även att offentliga platser såsom exempelvis torg ogärna ska bestå 
av olika nivåer då detta skapar barriärer och det försvårar rörelsen över 
platsen (Gehl 2011).   

Öppna upp eller stänga in:
Att öppna upp och stänga in handlar i hög grad om att öppna byggnaders 
interiör för förbipasserande, att låta de offentliga rummen ha visuell kontakt 
med närliggande butiker, bostäder med mera.
Detta kan höja upplevelsen av platsen då mer indirekt liv tillförs, idag stängs 
många verksamheter visuellt inne utan uppenbara motiv annat än av ren 
tradition,  det finns dock fall där det kan rekommenderas att visuellt stänga in 
aktiviteter, klassrum kan vara svåra att se i och ut ifrån med avsikten att inte 
riskera störningsmoment, på samma sätt stängs fabriker inne för att undvika 
distraktioner och bibehålla effektivitet, idag är det mestadels butiker och 
kaféer som brukar öppnade fasader av kommersiella intressen. Det finns inom 
detta även motsatsförhållanden, för boende på ett äldreboende och patienter 
på ett sjukhus är  möjligheten att se ut över ett offentligt rum önskvärt 
men motsatsen är inte lika fördelaktig, en centralt placerad och inbyggd 
swimmingpool eller en badmintonarena kan med fördel placeras under 
marknivå men med så högt i tak att man från gatunivå kan se aktiviteterna 
utan att i lika hög grad störa.
Det finns idag även en trend att ”bygga in” offentliga gator med butiker och 
affärsinrättningar till privata gallerior, ur ett planerarperspektiv är detta en 
olycklig utveckling då människor och aktiviteter effektivt stängs in och de 
offentliga rummen utanför dräneras på liv och aktivitet, staden utanför blir 
tråkig och tömd på människor, de funktioner som byggs in skulle istället 
ha kunnat spridits över staden och skapat ett okoncentrerat men lång t mer 
intressant stadsliv (Gehl 2011).     
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Soft edges:
Gehl förespråkar även Soft edges vilket innebär att kontakten mellan 
bottenvåning och gata intensifieras, detta kan ske på olika sätt men med 
grundprincipen är att byggnadernas fasader på nedre våning upplevs som 
inbjudande och livfulla. Ett sätt att utföra detta är att utforma byggnaders 
bottenvåning så att den med fördel kan öppnas upp mot gatan, inte bara 
visuellt genom stora fönster utan genom att direkt avlägsna gränsen 
mellan inne och ute, detta raderar den fysiska och psykologiska barriär en 
simpel vägg eller ett fönster kan skapa mellan fotgängare och exempelvis 
ett café, det upplevs som mycket naturligare och enklare att spontant 
röra sig inåt och ta del av byggnadens inre. På en än mindre skala kan 
en simpel bänk ha stor positiv påverkan på livet utanför byggnaden, en 
bänk placerad vid entrén uppmuntrar människor att slå sig ner vilket i sin 
tur innebär möten mellan människor som av olika anledningar brukar 
samma entré vara sig det är utanför arbetsplatsen, bostaden eller butiken 
(Gehl 2011). 
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6.2 Lynch

Lynch menar att staden ur observatörens perspektiv är arkitektur i stor skala och 
skall bedömas därefter, arkitektur, och därmed staden, är konst men till skillnad 
mot målningar och musik är den inte temporär utan finns alltid vid oss och 
upplevs konstant av alla som brukar den oavsett väder och vind.
Stadens rörliga element som fotgängare och dess aktiviteter är minst lika viktiga 
som staden och dess fysiska element såsom byggnader, det är människorna som 
gör staden levande och som fotgängare upplever man inte bara staden utan är även 
en del av den och bidrar till dess själ.  
Lynch påpekar att stadens huvudgator bör utmärka sig från omgivningen, 
detta genom att exempelvis samla och koncentrera vissa speciella aktiviteter 
på dem men också genom att bearbeta de fysiska strukturerna som att låta 
markbeläggningen, fasaderna och ljussättningen särskilja sig från övriga gator.  
Att låta diverse karakteristiska egenskaper följa hela stråket gör att stråket upplevs 
som en unik helhet, och för att förtydliga denna helhet kan träd planteras ut för 
att skapa en längre boulevard och den utmärkande markbeläggningen bör följa 
denna.
Gällande stråkets riktning kan det vara fördelaktigt att låta, i synnerhet, 
huvudgator ha en relativt rak sträckning då fotgängare tenderar uppskatta gator 
där de tydligt kan se vart den leder och få en känsla av hur stråket sträcker sig 
genom staden. Människor bär uppfattningen om att en gata alltid bör leda fram 
till något och därav bör gator planeras för att leva upp till detta, ett tydligt avslut, 
en nivåskillnad eller en kraftig ändring av riktningen kan bidra till detta, det gör 
även att människor känner framsteg i sin rörelse genom staden och gör att gatan 
upplevs olika beroende på åt vilket håll man rör sig på över den.

Om de kringliggande objekten utmed stråket kan särskiljas åt på ett mätbart sätt 
skänker detta en tydlig orienterbarhet i rörelsen över staden, en enkel teknik för 
detta är att numrera husen men mer spännande sätt att uppnå detta är att göra 
objekten unika och särskilja dem från varandra så att fotgängare kan identifiera 
sin position som ”före” eller ”efter” objektet, flertalet av dessa Checkpoints längs ett 
stråk ger en än tydligare orienterbarhet. Även gatan som sådan kan på olika sätt 
förtydliga detta, genom att exempelvis låta gatan på sina ställen smalna av eller 
breddas kan fotgängaren tydligt känna att denna rör sig framåt och avverkar olika 
Checkpoints, Denna strategi ger en känsla av att man i rörelsen inte bara upplever 
sig vara på rätt väg utan även att man kontinuerligt närmar sig målet.

Till skillnad från huvudgator vilka med fördel kan planeras som relativt 
kontinuerliga och sammanhängande definieras landmärken, stora eller 
små, genom dess unika karaktär och sin distinktion från den övriga 
omgivningen.
Det kan till exempel vara en hög byggnad som kontrasterar från en 
omgivande låg bebyggelse eller ett parti av växtlighet längs en längre 
stenmur, landmärket uppmärksammas ytterligare av passerande och 
vinner på att ha en traditionell men mot omgivningen brytande form. 
Landmärkets storlek behöver som nämnts inte ha betydelse för hur viktigt 
den kan vara i staden, det är snarare dess relation till omgivningen som 
avgör dess betydelse, en skyskrapa bland flera  utmärker sig långt ifrån lika 
tydligt som en ensam skyskrapa bland låg bebyggelse, objektet upplevs 
även som tydligare och betydelsefullare om det kan skådas från avstånd 
och över en längre tid. Landmärkets betydelse kan även förstärkas genom 
att det associeras med exempelvis en historisk händelse eller att dess namn 
är vida känt utanför kretsen som var dag upplever det. Landmärken kan 
med förde placeras i kluster, ett isolerat landmärke har inte samma förmåga 
att memoreras som flera samlade landmärken som förstärker varandra, 
de kan placeras ett kontinuerligt mönster och genom denna strategi kan 
vandringen mellan dem skänka spänning åt åskådaren då som i varje ny 
vinkel ser landmärkena förhålla sig olika till varandra.

Knutpunkter definieras inte enbart av dess funktion som samlingsplatser 
genom stråk som möter varandra på platsen utan även och kanske 
främst utav att de distanseras från kringliggande platser genom dess, 
golv och väggar samt även detaljer som vegetation och ljussättning och 
karakteristiskt ljud.
Styrkan i en knutpunkt är att det ofrånkomligt är en unik plats som skiljer 
sig från andra. Att tydliga aktiviteter sker på platsen förtydligar enbart 
faktumet, exempel på detta är Times Square i New York där den livliga 
och konstant rörliga folkmassan i hög grad utgör platsens skäl och unika 
egenskaper, men även mindre dramatiska knutpunkter som gallerior och 
järnvägsstationer är likvärdiga knutpunkter trots avsaknad av samma 
intensitet som återfinns på Times Square (Lynch 1960). 
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Knutpunkten karakteriseras även av dess tydliga gränser och förstärks om en 
eller flera fokuspunkter eller landmärken finns att tillgå inom den, stråk som 
möter knutpunkten skall integreras med varandra för att skänka spänning till 
platsen och de måste vara tydligt vart stråken når platsen och vart de leder 
observatören ut från platsen.

Från dessa observationer av staden har Lynch redovisat ett antal huvudsakliga 
och kortfattade designprinciper sett till vilka egenskaper den fysiska miljön 
bör ha för att upplevas som så attraktiv och inbjudande som möjligt, dessa 
principer har dock ingen värde ensamma utan det är samspelet mellan dom 
som skapar en attraktiv miljö.

Singularitet:
Tydliga gränser, kontraster i form, intensitet, storlek, användning och gentemot 
den direkta omgivningen eller observatörens erfarenheter och förväntningar, 
detta skapar identifierbara element inom staden som observatören minns och 
kommer känna igen.    

Enkelhet i form:
Enkla geometriska former är enklare att arbeta med samt att observatörer 
tenderar att  bryta upp komplexa element i staden till enkla former i vilket fall.   

Kontinuitet:           
Harmonik upprepning av olika element från markbeläggning till ett kluster 
av byggnader, likhet och rytmik i form och funktion, detta underlättar 
uppfattningen av en komplex verklighet som en enhet med en gemensam 
identitet.   

Dominans:
Ett elements dominans över ett annat, denna dominans kan utgå från storlek, 
intresse eller intensitet, ett elements dominans tenderar stråla ut mot övriga 
element och bli en fokuspunkt.  

Tydlighet i brytningar:
Brytningar i gator och stråk skall tydliggöras, brytningar är strategiskt 
viktiga i den urbana miljön och bör synliggöras.  

Olikheter i riktningar:
Asymmetri och nivåskillnader  är exempel på hur gator kan upplevas olika 
beroende på riktning och brukas i hög grad för att höja kvaliteten på den 
byggda miljön.

Visualitet:
För att öka visualiteten kan strategier som transparenta element genom 
användandet av glas som material användas, även överlappning av element 
så de syns bakom och framför varandra, gatornas axialitet kan öka den 
visuella upplevelsen av staden, dessa strategier kan brukas för att skapa en 
enhetligare och tydligare bild av staden.  

Namn och betydelse:
Att namnge element i staden har två huvudsakliga syften, dels att 
strukturera upp dem för att förenkla orientering genom att exempelvis 
numrera gator och ge tydliga landmärken distinkta namn men även för 
att ett namn skänker identitet till ett objekt, detta vare sig det gäller en 
social, historisk eller rent funktionell association, detta bidrar till att binda 
samman staden och samtidigt ge den identitet åt strukturerna.

Tidssekvenser:
I rörelsen över staden upplevs omgivningen som en serie där olika element 
linkas samman med varandra medan observatören rör sig förbi dem, detta 
är den enkla sekvensen men när exempelvis olika element binds samman 
och ökar i intensitet fram tills ett landmärke syns anses mer komplext. 
Den enkla sekvensen behövs för den familjära känslan men även den mer 
komplexa och ovanligare sekvensen är nödvändig för att skänka spänning 
och rytm i stadslandskapet, det viktiga här, likt stadsbyggnad i helhet, 
är inte elementen som sådana utan samspelet mellan dem, man minns 
melodierna och inte de enskilda noterna (Lynch 1960).      
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En stor del av problematiken kring torget idag är dess livslöhet och öppna ytor som bort-
sett från enstaka marknadsdagar gör människor avståndstagande från platsen. I en ledare 
från lokaltidningen TTela publicerad mars 2010 står följande att läsa:

”Jag står här på ett torg" skrev Lars Forsell och den visan hade nog blivit ännu dystrare om 
han hade befunnit sig på Drottningtorget i Trollhättan som det ser ut i dag. Bussar, bussar 
och mer bussar, några plåtbyggnader i en gräslig orangegul färg och en radda parksoffor på 
rad som inte inbjuder till någon intimare pratstund precis.”

Detta är tyvärr en god sammanfattning av situationen idag och ligger i linje med vad som 
sagts om torgens förlorade funktioner i tiden enligt Gehl och Gemzøe, detta är samtidigt 
den största utmaningen för arbetet men torgets anses ha potential för att vända den all-
mänt negativa uppfattningen om det genom en omgestaltning.
Torget ligger placerat i centrala Trollhättan och en stor del av problematiken är att större 
delen av Trollhättans kollektivtrafik utgår just från denna plats. En funktion som dels är 
mycket ytkrävande samt bidrar till att torget främst uppfattas som en plats att passera för 
att nå de busskurer som står uppställda på torgets sydöstra sida, detta bör dock inte enbart 
betraktas som ett problem då kollektivtrafiken även bidrar till rörelse över torget.

7.Planförutsättningar
7.1 Torget idag

Torgets möblemang.                                                                

Vy över torget från andra sidan Drottninggatan.                                                       Busstorget.                                                                          
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Bebyggelsen kring Drottningtorget är av traditionell centrumkaraktär, 
det vill säga att de inhyser affärer och andra verksamheter i bottenplan 
medan resterande våningar innehåller lägenheter i centralt läge, då torget 
är beläget ytterst centralt i staden och har kontakt med stadens gågata 
återfinns således ett högt antal affärsinrättningar här. I anslutning till 
torget finns tre restauranger med tillhörande uteserveringar, ett café/
bageri, ca sju affärsinrättningar bland annat en mäklare, en optiker, 
en klädbutik och ett internetcafé, utöver detta har även Skatteverket, 
Försäkringskassan, Länsförsäkringar och SEB lokaler i direkt anslutning 
till torget. 
Torget erhåller idag även ett antal parkeringsplatser som tar viss yta i 
anspråk från fotgängare samt angränsar till de två större trafiklederna 
Torggaten och Drottninggatan och kan uppfattas som ett störande inslag 
genom dess upptagande av yta samt en viss tillströmning av fordon. Idag 
utgör dock både kollektivtrafik och parkeringsplatser en barriär gentemot 
dessa leder.
Som nämnts finns god potential att omvandla torget till en attraktiv plats 
då den utgör startpunkt för gågatan och centrala Trollhättan inklusive 
Högskolan Väst. Detta bidrar till naturlig tillströmning av människor 
och det gäller sålunda att skapa ett torg som erbjuder dessa människor 
att stanna till på platsen, om kollektivtrafiken beslutas behållas kan en 
integrering mellan funktionerna ske. Torgets nuvarande struktur tillåter 
nybyggnation samt rivning av befintliga byggnader vilket kan resultera i 
en trevligare och livligare torgmiljö, nybyggnation kan exempelvis ersätta 
den barriär parkeringsplatser tidigare utgjort om dessa beslutas avlägsnas 
från platsen.
Vintern 2011/12 gjordes en dialogprocess med medborgare i Trollhättan 
under rubriken “Hur ser ditt Trollhättan ut år 2030?”. Detta inför den 
nya översiktsplanen som just nu utarbetas, i denna dialogprocess fick 
medborgarna markera vilka områden och platser i staden som upplevs 
som bra, dåliga eller har potential för förändring. Medborgarna hade även 
möjlighet att lämna kommentarer. 

Medborgarna var överens om att just Drottningtorget är i behov av 
förändring, bland de kommentarer som lades lyder några så här: “fult”, “för 
många bussar”, “inte för människor”. Resultatet av dialogprocessen sett till 
Drottningtorget och ur medborgarnas perspektiv ansågs vara att en faktisk 
förändring bör ske genom att göra torget attraktivare för människor, bussarna 
bör försvinna och mötesplatser skapas, även fortsatt möjlighet för torghandel 
bör finnas (Översiktsplan 2013: Rapport från medborgardialog vintern 
2011/12 2012).

Vy längs Föreningsgatan.        

Vy längs Kungsgatan.  
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Vid inventering av torget har framträdande styrkor och svagheter för platsen i dess 
befintliga utformning identifierats, de främsta styrkorna på platsen är att det är en 
centralt belägen plats i staden men många kringliggande och vävanlända stråk vilket 
bidrar till rörelse oavsett huruvida platsen anses som attraktiv av de som brukar 
dem eller ej. Ytterligare faktorer som bidrar till att platsen brukas dagligen är att 
kollektivtrafiken har sin huvudsakliga samlingsplats här samt att Högskolan Väst ligger 
placerad i närhet till torget, dessa faktorer bidrar till att torget lätt uppfattas som en 
naturlig mötesplats men samtidigt är de dock främst aktiviteter av nödvändig art av 
som förekommer och för att att människor ska stanna till och uppskatta platsen krävs 
åtgärder.

De främsta svagheterna som identifierats på platsen är i huvudsak att torget är alltför 
öppet, det är en kall, grå och livlös yta frånsett de nödvändiga aktiviteter som utförs 
på platsen. Det förekommer även ett visst buller från närliggande och relativt tungt 
trafikerade vägar vilket kan upplevas som störande,  torget har även få definierade 
funktioner frånsett passage och periodvis torghandel. Dessa faktum tillsammans kan 
samtidigt ses som möjligheter, en livlös öppen yta innebär potential för nyskapande 
och att ge platsen en utformning som tillåter människor att inte enbart använda torget 
som en passage.

Drottningtorget med angränsande gator. 
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7.2 Lynchinventering

Kevin Lynch utvecklade under 1960-talet en visuell analysmetod med avsikt att kunna identifiera viktiga element vid en bestämd plats eller ort, metoden 
avser att finna samband mellan form och funktion på platsen och är ett effektivt verktyg för att förstå människors rörelse och upplevelse av en plats. En 
korrekt utförd Lynchanalys genomförs genom att medborgare ges instrument att själva analysera staden för att sedan sammanviga resultaten i mönster, i 
detta arbetet har metoden dock avgränsats till att författaren själv identifierar element på platsen, det är således inte en faktisk Lynchanalys som gjorts utan 
det bör snarare ses som en inventering där Lynchs fem element använts.
Lynch identifierade flera olika element i stadsrummet av vilka han delade upp i linjära element och punktelement.

Stråk: linjära element i staden där människor rör 
sig i hög utsträckning, exempelvis trottoarer, gator 
cykelvägar.

Landmärken: punktelement som kännetecknas av att 
personer orienterar sig mot eller från dem och utgör 
delar av platsens identitet.

Distrikt: element som definieras av att det på olika 
sätt kan anses distansierade eller avgränsade från 
kringliggande områden, skall gå att identifiera såväl 
inifrån som utifrån.

Barriärer: linjära element som upplevs som 
förhindrande och kraftigt avgränsar områden 
från varandra, exempelvis tungt trafikerade leder, 
vattendrag eller järnvägar.

Knutpunkter: punktelement av vilka anses vara i 
fokus på en plats, där människor av olika anledningar 
stannar upp, exempelvis korsningar eller där stråk 
möter varandra.
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Stråk
De tydligaste och av gående samt cyklister mest välanvända stråken som 
uppfattas kring Drottningtorget är Kungsgatan (gågatan) och Förengingsgatan 
från Högskolan väst. Dessa stråk går samman bredvid torget och bildar en 
knutpunkt, ytterligare men mindre stråk som identifierats är Drottninggatan 
och övergångsstället som fungerat som entré till torget från syd. Ännu ett litet 
men frekvent använt stråk är passagen mellan kiosken och grillen centralt 
placerade på torget, detta stråk binder samman den del av torget som är tyngd 
av kollektivtrafik med den formella torgytan.   

Landmärken
Drottningtorget och närliggande kvarter har med vissa undantag ett relativt 
lågt utbud av distinkta landmärken, torget kantas av bebyggelse på cirka 
fem våningar åt alla väderstreck men landmärken som faktiskt återfinns är 
vattentornet i öst som syns från delar av torget. Mindre landmärken är fontänen, 
”engelska hörnan” samt kiosken och grillen.

Distrikt
Drottningtorget kan delas upp i två tydliga distrikt, dels den del av torget 
där kollektivtrafiken har sitt fäste och dels den del av torget som har faktisk 
torgkaraktär. Även den del av Kungsgatan som går parallellt med torget kan 
anses vara ett distrikt.  

Barriärer
De tydligaste barriärerna som uppfattas kring torget är de trafiktyngda 
gatorna Torggatan och Drottninggatan som båda går parallellt med 
torget och skapar en kraftig barriär mot övriga områden genom sina 
breda och av fordon valtrafikerade gator. Kiosken och grillen kan även 
uppfattas som en barriär mellan torgets två distrikt och huvudsakliga 
funktioner, men då en passage återfinns mellan dem är denna 
barriäreffekt ej av förödande karaktär. Även allén längs Kungsgatan 
skapar en barriäreffekt mellan torget och byggnaderna bakom den dock 
återfinns även här tydliga passager.

Knutpunkter
Korsningen mellan Kungsgatan och Föreningsgatan bör anses som den 
tydligaste knutpunkten då gatorna möter varandra i rutnätsanda och 
detta lämpligt nog alldeles intill torget, detta är som tidigare nämnts 
de av gående mer trafikerade stråken i staden. Andra knutpunkter som 
iakttagits är vid kiosken och grillen där många människor möts samt 
större delen av torget där kollektivtrafiken gör sig gällande då detta i sig 
blir en stark knutpunkt för resande.   
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Stråk

Landmärken

Distrikt

Barriärer

Knutpunkter

100m

Lynchinventering



31

7.3 Serial vision

För att få en bättre uppfattning av platsen har en serial vision efter Cullens principer gjorts. Nedan följer en fotosekvens som börjar på 
korsningen Drottninggatan/Föreningsgatan och efter en rörelse över platsen stannar i en utblick över torget i sydväst.

Vy från övergångsstället vid Drottninggatan/Föreningsgatan i öst.       
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Vy mot torget mellan kiosken och grillen.

Serial vision
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Vy över torget från hörnet av kiosken, till höger syns en ek som ansetts som bevarandevärd.  

Serial vision
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Vy över allén och en rad bänkar.                   

Serial vision
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Till sist, vy över ett öde och livlöst Drottningtorg mot norr.

Serial vision



36

För att få förståelse och inspiration över hur en omgestaltning av ett torg i modern tid 
kan ske och vad det kan resultera i har Stortorget i Kalmar studerats, torget fick genom 
omgestaltningen Sveriges Arkitekters Sienapris år 2004 och är idag ett mycket populärt 
torg, därmed kan Stortorget anses som en god utgångspunkt och inspiration för framtida 
torgomvandlingar.   

Omvandlingen av Stortorget i Kalmar kan anses vara ett av de viktigaste projekten i 
modern svensk stadsförnyelse, Kalmar Stortorg är beläget centralt i Kalmar, här finns 
den arkitektoniskt värdefulla Kalmar domkyrka, samt även ett rådhus och Kalmars 
kommunledningskontor. Torget, likt många andra, var tidigare i historien en betydelsefull 
plats i staden med bakgrund av det fungerade som handels och mötesplats men även 
på grund av att kyrkans representativa makt. På grund av dessa funktioners sakteliga 
försvinnande från platsen utgjorde torget under stora delar av 1900-talet främst plats för 
parkering men under 1990-talet fanns dock vilja i staden för att omvandla torget till en 
mer attraktiv plats och 1998 kom det från Kalmar kommun ett initiativ om just detta, efter 
att en tävling hållits blev det vinnande förslaget ”Fields och stone”ritat av arkitektkontoret 
Caruso St John Architects samt konstnären Eva Löfdahl antaget och perioden 1998-2003 
omvandlades torget.
Att göra torget attraktivare genom att huvudsakligen främja ökad torghandel som annars 
är en lovlig funktion för att attrahera människor förkastades snart då Kalmar stad genom 
det närliggande Larmtorget redan hade en plats reserverad för just detta ändamål, alltså 
behövdes en ny strategi skapas för att omvandla Stortorget till en attraktiv plats.     
Det vinnande förslaget tog istället stor hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och 
inga radikala förändringar gjordes, det var istället av vikt att fokusera på detaljerna, 
främst i fråga om markbeläggning. De huvudsakliga ingreppen genom omgestaltningen 
var att parkering och biltrafik helt försvann från platsen och en öppen yta skapades, ny 
markbeläggning anlades i form av fältsten, gatsten, betong och småsten, master med 
ljusinstallationer restes och nya brunnar med ljudinstallationer skapades.      
Dessa ingrepp av installationer med konstinslag medförde att torget trots att det 
fortfarande upplevs som en stor öppen yta skänker spänning i rummet och därmed idag 
attraherar människor till platsen (Adsenius, Caruso, Gabrielsson m.fl 2005).

Kalmar Stortorg kring 1950.                                                             Foto: okänd

Kalmar Stortorg 2009.                                                                   Foto: Västgöten        

8.Kalmar Stortorg
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Drottningtorget utformning och funktion idag kan genom analyser fastställas vara 
av negativ art. Ser man till Gehls teorier om rörelser i det offentliga rummet upplevs 
torget som en plats främst reserverad för Nödvändiga aktiviteter och i låg grad anpassat 
för Frivilliga eller Sociala aktiviteter. Detta då torget idag bortsett från kollektivtrafiken 
anspråkstagande i stort sätt är en livlös yta där de främsta vardagliga aktiviteterna är att 
passera torget i andra ärenden eller att vänta på bussen. Att människor slår sig ner för 
att samtala eller vila är sällsynt, dessa aktiviteter har flyttat från torget till närliggande 
caféer och andra platser bättre anpassade för syftet. Drottningtorget saknar idag 
underlag och möjlighet för människor att i en god miljö slå sig ner på det vis som 
förespråkas och det bör arbetas för att istället främja detta.
Drottningtorget är dock relativt väldefinierat mot sin omgivning med sin inramade 
bebyggelse i nordväst och nordöst samt genom de barriärer Torg och Drottninggatan 
utgör.
Genom analysen med Lynch-element framkom det att Kungsgatan och Föreninggatan 
tillsammans med den passage från Drottninggatan mot kollektivtrafiken i allra 
sydligaste sydänden av torget är de starkaste stråken och de stråk där flest människor 
rör sig över, dessa stråk kommer vara fortsatt starka i och med Högskolan Västs 
fortsatta placering och gågatans fortsatta funktion i staden, ett gestaltningsförslag bör 
därav bearbeta dessa stråk i utformningen.
De två huvudsakliga distrikten som identifierats genom analyser kommer att fortsatt 
upplevas som två olika i och med kollektivtrafiken kvarvarande, genom denna 
förståelse bör distrikten integreras med varandra men distrikten skall ändå ses som 
två skilda då kollektivtrafiken medför buller och avgaser samt injuter ett rent negativt 
estetiskt intryck.
Med bakgrund av den problematik som kan råda över offentliga platser ur Neméths 
teorier kan det sägas att den nuvarande utformningen av Drottningtorget i hög grad 
saknar denna problematik, det har konstaterats att platsen inte är av den karaktär som 
uppmuntrar människor till att stanna till och ta platsen i besittning utan torget brukas 
under större delen av året främst som passage och därmed finns inga grupper som tar 
platsen i besittning och direkt eller indirekt konkurrerar med andra om den.

Drottningtorget saknar i hög grad den starka historiska prägel 
som återfinns vid Kalmar Stortorg och därav behöver inte lika stor 
hänsyn tas till platsens historia och omgivning men detta behöver 
ändå beaktas, lärdomar som kan göras från Stortorget i Kalmar 
är främst vikten av genomarbetat markbeläggning och att genom 
detaljer i den storskaliga miljön skapa en plats som främjar aktivitet.  
Genom att studera “Hur ser ditt Trollhättan ut år 2030?” och 
”Styrdokument för centrumplanering” samt vad som sagt och 
skrivits om Drottningtorget kan det konstateras att en förändring 
eftersträvas både bland medborgare och politiker i Trollhättan, 
utifrån dessa dokument  samt lärodmar från Kalmar Stortorg och 
Gehls gestaltningsprinciper har ett antal punkter skapats och kan 
ses som sammanvigda utgångspunkter att förhålla sig utefter i 
utarbetandet av ett gestaltnignsförslag:

     sitta etc.

     passage.

     öppen plats.
 sociala och frivilliga aktiviter.

9. Slutsater av observationer/inventeringar
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10.1 Designkoncept

Som ett resultat av observationer, inventeringar och teoretiska underlag har 
ett designkoncept arbetats fram, detta skall redovisa grundprinciperna för 
vad som skall bli det slutgiltiga gestaltningsförslaget.

   café samt konsthall eller kontor har uppförts.

   identifierats under analysarbetet.

   att sitta på efter principen sittlandskap.

Principerna i detta koncept förhindrar till viss del traditionell torghandel 
genom den nedsänkta ytan och grönytorna men tanken är att en saluhall 
skulle kunna ersätta detta och vinsterna som görs på en attraktiv miljö 
överväger de fördelar en funktion som marknadsplats haft.
Grönytorna och strukturerna är tänkta att attrahera passerande fotgängare 
och studenter från högskolan genom Föreningsgatan och Kungsgatan för att 
bruka platsen i rekreationssyfte, detta skulle främja rörelse och liv på torget i 
enlighet med Gehls teorier.
Grunddragen i utformningen är tänkt att främja ett jämt flöde av människor 
utan att det krävs evangemang eller storskalig torghandel för att få människor 
till torget som sker idag, det vill säga ett torg som upplevs attraktivt
under vissa dagar genom exempelvis torghandel men upplevs öde och livlöst 
under resterande delar av året.

10. Resultat

Vy mot syd.

Torget har även i hög grad utformats efter Madanipours teorier om vikten av 
att städer bör satsa på de offentliga rummen för att profilera sig, detta syns inte 
på detaljnivå men hans teorier legat till grund för torgets huvudsakliga och till 
viss del kontroversiella utformning.
Förslaget hindrar som sagt öppen traditionell torghandel men ersätts av ett 
torg som uppmuntrar människor att stanna till även när inte torghandel
sker. Kollektivtrafiken har fortsatt kontroll över halva torgytan, detta grundar 
sig i dokumentet “Styrdokument för centrumplanering” där detta förespråkas. I 
inventeringar och i röster hörda kring torget anses det att kollektivtrafiken
bör försvinna från platsen men i konceptet har busstrafiken ansetts vara ett 
nödvändigt ont och därmed har dess anspråkstagande inte berörts i någon 
högre utsträckning utan fokus har varit riktat mot den del av torget som 
ansetts ha mest potential för förnyelse.
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Vy mot nordöst.

Enligt Gehl upplevs en mindre yta attraktivare än en större då detta 
innebär en god överblick av platsen och man kan som passerande 
känna sig mer delaktig i aktiviteterna som sker, en stor öppen yta tar 
dessutom längre tid att röra sig över och upplevs i högre grad som livlös 
även om samma antal aktiviteter sker på den, i fallet Drottningtorget är 
grundförutsättningarna för platsen att det är en stor öppen yta därför har 
rummet delats upp i olika segment genom strukturer och planteringar, 
en mindre nivåskillnad har även skapats för att man från den högre nivån 
tydligt kan överblicka torget och det som sker på det. Enligt Gehl är som 
nämnts mindre rum att föredra och detta kan skapas genom att uppföra 
byggnader på platsen och därmed minimera rummet mellan dem, denna 
strategi används till viss del i konceptet då nyuppförda byggnader i viss 
mån ramar in torget men samtidigt med generösa öppningar mellan dem 
för att inte rama in och minimera platsen till enbart ett gaturum, platsen 
skall förbli ett torg.
För att de byggnader som uppförts på torget skall skänka liv och 
uppmuntra människor att stanna till har dess bottenvåningar ritats efter 
principen Soft edges, de har alltså flertalet entréer och stora fönster mot 
torget och förbipasserande, samtidigt som de på sina ställen helt öppnas 
upp mot rummet utanför och utmanar gränserna mellan ute och inne.
För att byggnaderna ytterligare skall inbjuda passerande återfinns det 
enligt Gehls teorier café och liknande verksamheter i bottenvåningen 
medan kontor återfinns på övre våningsplan.    
Biltrafik frånsett varuleveranser planeras för att undvikas då det på en 
sådan förhållandevis liten plats innebär buller, tar stor yta i anspråk 
och medför faror, bilister har heller ingen anledning att röra sig över 
torget, i konceptet yttrar sig trafiksegregeringnen genom avsaknaden av 
parkeringsplatser, samspel mellan fotgängare och cyklister uppmuntras 
dock.
Konceptets utformning är tänkt att invertera människor snarare än att 
exkludera dem, för att främja detta är torgytan frånsett de uppförda 
byggnaderna synlig från alla kringliggande stråk och inte blockerad 
eller skymt av andra element, enligt Gehl har detta stor inverkan på hur 
människor ställer sig till att röra sig mot platsen, upplevs den som öppen 
rör sig fler mot den men upplevs den som stängd eller avskild passerar 
man oftare förbi.      

I enlighet med Gehls Soft edges har också sittredskap placerats ut kring 
byggnaderna, detta för att människor med ärende i byggnaderna kan slå sig ner 
innan eller efter ärendet vilket uppmuntrar till möte och samtal, fasader och 
entréer är även öppna i sin utformning och funktion.
Torget som sådant och dess centrala position i staden gör att 
segregationsproblematiken inte upplevs som lika påträngande här, platsen brukas 
av alla oavsett social status, ålder eller liknande, däremot kan man ytterligare 
uppmuntra integrering och samspel av grupper genom att som i detta fallet.  

Lynchs teorier riktar sig främst mot utformningen av staden och dess element i 
helhet och är inte fullt lika applicerbara på en mindre plats som ett torg likt Gehls, 
men samtidigt är torget i allra högsta grad en del av staden och många principer 
kan med fördel appliceras till det, i detta designkoncept har Lynch principer i 
högsta möjliga grad tagits i beaktning dels genom de principer som direkt lämpar 
sig på mindre skala och dels genom att översätta principerna till en mer direkt 
nivå.
Torget kan ses i detta fall som ett komplement till stadens huvudgata då de 
angränsar till varandra, därav kan även Lynchs principer gällande stråk och 
huvudgator appliceras på det.



Markunderlaget skiljer sig från den i övrigt främst asfalterade omgivningen 
och stråken över torget är utformade med en tydlig riktning även på 
denna mindre skala, det framgår tydligt åt vilket håll man rör sig och träd 
har placerats ut över torget med avsikt att till viss del rama in platsen och 
förtydliga helheten. 
Byggnaderna är i huvudsak transparent utformade vilket enligt Lynch bidrar 
till att torget till viss del kan upplevas genom byggnadenra från vardera sida. 
 
Torget har en till ytan en relativt oregelbunden form vilket bidrar till att 
känslan av att röra sig över torget ökar, likt strategin att låta en gata öppna upp 
sig eller smalna av för att skapa Checkpoints.
Fontänen på torget har utformat för att kunna ses som ett landmärke i 
staden, den har en distinkt form som gör den unik och särskiljer den från 
omgivningen, den är i enlighet med Lynchs teorier uppförd i traditionella 
geometriska former sammansatta till en helhet, även de uppförda 
byggnaderna kan ses som landmärken då de genom sin placering på torget 
och avvikande höjd från kringliggande bebyggelse utgör unika objekt på 
platsen, tillsammans med fontänen skapas ett mindre kluster av landmärken 
vilket höjer upplevelsen av platsen.   
Torget kan i helhet ses som en knutpunkt i staden då flertalet väl använda 
stråk möts på denna plats och därav har de stråk som når platsen integrerats 
med varandra, torget kan ses som en plats människor rör sig över från ett 
stråk till ett annat men även kan stanna till ett tag innan rörelsen fortsätter.

Soft edges i fasad.

Soft edges.
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10.2 Nuvarande utformning

20m

Drottningtorget med kringliggande bebyggelse och dess inhysningar idag.
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Torg

Allé

Högskolan Västs kårhus
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Resturang

Skatteverket

Försäkringskassan

Klädbutik

Mäklare

Optiker Resturang

Frisör
Café/bageri
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Länsförsäkringar

Kiosk

Bowlinghall
Café

Blomsterbutik
Skrädderi

Resturang
Fiskbutik

Klädbutik
Grill

Röd ek

Parkering

Parkering
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10.2 Gestaltningsförsalg

Gestaltningsförslag över Drottningstorgets tilltänkta utformning.

20m

Befintlig bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Högskolan Västs kårhus

Kvarvarande busstorg

Café/Konsthall

Saluhall/kontor

Uteservering

Fontän

Scen

Grönytor

Vattenspel
Träd

Röd ek

Sektionslinje
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Gestaltningsförsalget
Gestaltningsförslaget är ett resultat av de inventeringar och teoretiska 
utgångspunkter som valts att arbeta utifrån samt de råd Maria Tognolina och 
Boje Hultman givit under arbetets gång. Förslaget ska i högsta möjliga grad 
besvara de frågeställningar som ställts sett till att försöka skapa en atteraktiv 
miljö öppen för alla samt vilka funktioner en sådan bör inhysa med bakgrund 
av planförutsättningarna och de teorier som tidigare i arbetet tagits upp.
Tonvikten i förslaget ligger vid att skapa en attraktiv miljö som främjar 
rörelse och uppmuntrar människor till att stanna till på platsen för aktivitet 
eller rekration. Gestaltningsförslaget grundar sig i konceptet men har 
vidareutvecklats, justeras och korrigerats för att bättre anpassas till platsen sett 
till de kriterier som nämnts, stråk, kringliggande bebyggelse samt de svar som 
framkommit i intervju med Maria Tognolina.

Vy över torget och den bevarade allén från korsningen Föreningsgatan/Kungsgatan

Utformning
Enligt Gehl och Gemzøes teorier har torget i modern tid i hög grad förlorat 
sin funktion som huvudsaklig mötes och handelsplats vilket varit det offentliga 
rummets traditionella roll i historien, det offentliga rummet har även i hög 
utsträckning tagits i besittning av trafik vilket tydligt kan konstateras i fallet 
Drottningtorget då halva dess yta är reserverat för just kollektivtrafik. Att 
skapa ett torg som försöker återta sin ursprungliga roll eller som låter sig 
förtäras av trafik är något som valts att undvika i detta gestaltningsförslag. 
Då funktioner som mötes och handelsplats idag i hög grad redan ersätts och 
det inte eftersträvats att omvandla torget till en parkeringsyta har istället ett 
modernt torg i tiden skapats där traditionell torghandel ersatts av en saluhall, 
det har även undvikits att göra en stor, platt och fyrkantig yta där torgmöten 
och liknande fördelaktigt kan hållas men inte är på en mänsklig skala. Detta 
dels på grund av att dessa funktioner som nämnts idag är ersatta och inte är 
lika efterfrågade och dels på grund av att ett torg av sådan karaktär är perfekt 
de få dagarna på året som torghandel eller torgmöten sker men öde och livlösa 
under den stora majoriteten av årets dagar.
Fokus har därför funnits på att skapa ett torg som upplevs som attraktivt 
och livfullt majoriteten av årets dagar men ändå i viss utsträckning kan fylla 
tidigare nämnda funktioner. Förslaget grundar sig i de stråk och riktningar 
människor rör sig i för att nå målpunkter, torgets utformning tillåter 
människor att fritt röra sig över torget eller runt det men uppmuntrar samtidigt 
till aktivitet och rekreation över torgytan. Enligt Madanipour så bör städer 
satsa på att förbättra sina offentliga rum för att de skall upplevas som attraktiva 
inte bara för dess medborgare utan även för företag som eventuellt kan komma 
att lokalisera sig i staden, därav har Drottningtorget utformats för att tydligt 
definiera sig gentemot andra städers traditionellt utformade torg och vissa mått 
av originalitet har vidtagits. Torget har även genom Gehls gestaltningsprinciper 
utformats för att i högsta möjliga grad främja frivilliga och sociala aktiviter 
vilket på ett teoretiskt plan bör göra att platsen upplevs som tilldragande och 
livfull. I likhet med konceptet har torget delats upp i mindre sektioner för att 
undvika en allt för stor och oöverblickbar yta, detta genom formade strukturer 
som skär genom platsen samt grönytor som tydligt skiljer sig från övriga torget 
samtidigt som det är en integrerad del av det.      
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Nedsänkning
Torgytan är 0,8m nedsänkt för att definiera torget på ett tydligare sätt, detta 
för att torget skall upplevas som kraftigt definierat gentemot omgivningen 
och genom en sänkning av platsens golv uppstår en tydligare rumslighet. 
Detta formgrepp innebär dock ett antal praktiska problem sett till bland 
annat underhåll, exempelvis kommer det under kraftigt regn och snöfall att 
samlas stora kvantiteter vatten/snö på ytan vilket måste pumpas ut, skottas 
bort eller på annat sätt avlägsnas vilket främst är ett praktiskt problem 
men i än högre grad ett ekonomiskt sådant, men denna problematik 
har i arbetet bortsetts från  och kommer inte att belysas ytterligare utan 
det förutsätts att det från beslutfattares sida finns vilja att investera i 
lösningar och underhåll för planens genomförande, detta med bakgrund 
av Madanipours teorier kring den långsiktiga vinningen i att investera i 
projekt som kan öka attraktiviteten i stadens offentliga rum (Madanipour 
2005). Nivåskillnaden har även den fördelen att man från stråken i 
markhöjd tydligare kan få en överblick över platsen och aktiviteterna som 
sker på den, dock kan det vilkets nämnts ha en viss barriäreffekt.

Nedgångar
Mot torgytan finns tre större trappor i olika vädersträck och tre mindre, de 
större finns placerade i varsin ände av torgytan och placeringen är ett resultat 
av människornas nuvarande rörelser och de naturliga stråk som uppstår ur 
dessa, de är utformade med ramper och därav tillåts även att torget brukas av 
funktionshindrade och andra med förhindrad rörlighet. Då torgytan är nedsänkt 
0,80 meter förespråkas en ramp på 16 meter efter principen att en nivåskillnad på 
en meter kräver en 20 meter lång ramp, ramperna är 1,8 meter breda och därmed 
tillåts även möte mellan två rullstolar, rullatorer och likande. Centralt på rampen 
finns en två meter plan yta fri från lutning skapad i syfte att erbjuda vila då det 
för en funktionshindrad kan anses tungt att utan vila ta sig upp för den 16 meter 
långa rampen utan paus (Gehl 2011, Boverket 2005).
De mindre trapporna är placerade längs allén på Kungsgatan för att förbinda 
gågatan med den nedsänkta ytan, dessa förstärker även kopplingen mot 
affärsinrättningar och restauranger längs denna del av gatan. Den mittersta av 
dessa trappor är viktigast då den direkt förbinder torgytan med Gallerian som 
finns i byggnaden där bland annat Försäkringskassan och Skatteverket har kontor, 
syftet har varit att lägga fokus på denna genom att visuellt göra passagen tydligare, 
vid vardera sida av öppningen har grönytor och strukturer skapats.

Trappa i sydväst med tillhörande handikappsramp i sydväst.Trappor från allén på Kungsgatan.
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Centerstruktur
Framför scenen framgår torgets centrala parti, hela strukturen är formad för 
att genomgående erbjuda sittmöjlighet samt att uppmuntra lek och rekreation, 
centerstrukturen kan i likhet med torget som helhet ses som ett sittlandskap 
enligt Gehls teorier. Närmast scenen är strukturen utformad för att fungera 
som sittredskap för publik vid arrangemang på scenen men fungerar även 
som neutrala sittredskap även när ingenting av intresse försiggår på scenen, 
dessa sittredskap är likt många övriga strukturer på platsen böjda i sin 
utformning för att enligt Gehl främja goda samtalsmiljöer.
Här återfinns också grönytor som som bryter den stendominerade torgytan i 
en struktur som främjar en paus i passagen över torget.

Scen
En scen har skapats i torgets södra del framför den större av de två 
nyuppförda byggnaderna, denna skapad med avsikt av att det ska kunna 
hållas evenemang, konserter och andra aktiviteter på torget, men även för 
torgmöten, mindre uppträdanden och spontan teater.

Scenen sedd från norr.

Torgets centrala parti med fontän och vattenspel.Vy över torgets scen, centerstruktur och markbeläggning
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Vattenspel
Längs centerstrukturen finns cylindrar i olika höjder utplacerade, de 
är tänkta att agera fontäner som dels kan programmeras eller spruta 
på måfå vilket bör främja lek bland barn och andra, dessa cylindrar 
kan även fungera som enklare sittredskap vid ett evenemang vid 
scenen genom att helt enkelt strypa vattentillförseln till dem. Dessa 
bidrar även till att det buller som orsakas av buss och biltrafik inte 
upplevs i lika hög grad då örat hellre fokuserar på ljudet som uppstår 
av vattnets rörelser (Gehl 2011).
Fontänen som idag står på torget är riven eller alternativt flyttad och 
har ersätts av en modernare struktur i två nivåer och med ytterligare 
två vertikala strukturer vilka bidrar till förtydligandet av detta parti 
som torgets mittpunkt, den är hämtad från konceptet och precis som 
där kan den ses som ett landmärke på platsen och är som cylindrarna 
uppförd i huvudsakligen geometriska figurer även om utformningen 
utmanar de traditionella formerna.

Grönytor
Kring torgets centerparti är fickor av gräs och natur skapade i syfte 
att erbjuda plats för vila och lek, här kan studenter från högskolan äta 
lunch under solen, barn kan leka och passerande kan slå sig ner på 
de strukturer som skiljer grönytorna från den faktiska torgytan, träd 
är även utplacerade på dessa för att ge människor möjlighet att stå 
intill efter Gehls teorier. Dessa fyller även syftet att till viss del rama 
in torget utan att fullkomligt isolera det visuellt och fysiskt vilket 
förespråkas av Lynch.
Det framkom genom intervju med Maria Tognolina att den röda eken, 
Quercus rubran, som idag står på torget är för gammalt för att flytta, 
den återfinns alltså i gestaltningsförslaget på nuvarande position men 
i en ny miljö, nu inramad av en uteservering, eken kan här erbjuda ett 
vackert inslag i miljön samt skugga för människor, den har även fått 
en ny inramning för att vidare integrera eken i den nya miljön.

Vattenspel.

Caféyta, grönytor och bevarandevärd ek.
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Stråk
Utöver de stråk som det skapats underlag för på den nedsänkta torgytan har 
passage möjliggjorts för ytterligare starka stråk mot den del av torget som 
befästs av kollektivtrafik. Dessa stråk är tänkta att erbjuda tydliga passager 
främst för att följa Lynchs principer genom att visa vart de leder, i detta fall 
i huvudsak mot kringliggande stråk och kollektivtrafiken, men samtidigt är 
de utformade för att distaniera sig en aning mot kollektivtrafiken och bidra 
till att den del av torget som omgestaltats upplevs som en egen miljö men 
samtidigt har god kontakt med bussarna, stråken är i enlighet med Gehl 
gestaltningsprinciper utformade för att inte upplevas för långa eller trånga utan 
är istället skapade med avsikt att främja fri rörelse inom dem. Markunderlaget 
är även i enlighet med Lynchs teorier unikt och skiljer sig från omgivningen 
vilket bidrar till en tydligare känsla av att platsen är unik, över torget återfinns 
även flertalet Checkpoints, exempelvis vattenspelen, fontänen och scenen, även 
grönytor och strukturer kan ses som Checkpionts då de skiljer sig från varandra 
i utformning, dessa bidrar till en tydlig orienterbarhet och rörelsen över torget 
upplevs behagligare. 

Integrering med busstorget
Mellan de två nämnda distrikten har tre passager skapats, detta så att man från 
torget kan se bussarna och snabbt kan ta sig till dessa genom stråken när de 
anländer. I anslutning till två av stråken finns dels cafét placerat och dels en 
grönyta med sittstrukturer vilka erbjuder resenärer att slå sig ner eller köpa en 
fika i väntan på bussen. Ett antal träd har även placerats ut för att begränsa en 
allt för stor översyn av kollektivtrafiken, parallellt med dessa på andra sidan 
torget är allén fortsatt intakt då den dels är biotopskyddad och dels att den 
utgör en livgivande del av gågatan

Stråk och passager under ny utformningBusstorget syns tydligt och nås lättvindigt men ter sig trots detta en aning distansierat.  



Sittmöjligheter
Utöver att torgets strukturer överallt erbjuder sittmöjlighet har även 13 
modernt utformade bänkar placerats ut längs stråken så att även människor 
som ej uppfattat strukturenas sekundera funktion, helt enkelt föredrar eller 
inte har annat val än att använda en bänk med ryggstöd kan slå sig ned efter 
Gehls teorier. Bänkarna är modernt utformade för att ligga i stil med torgets 
övriga utformning, samtliga bänkar är riktade mot väst.
Torgets markbeläggning utgörs av grånyanserade skifferplattor i oregelbunden 
form, dessa med linjera element i olika riktningar för att skapa spänning 
och variation på torgets golv, till skillnad från Stortorget i Kalmar har 
markbeläggningen vid Drottningtorget inte anpassats efter torgets stråk 
eftersom de redan är tydliggjorda genom torgets utformning i helhet, vid 
Stortorget var det av större vikt att markera dessa eftersom strategin som 
användes där i hög grad gick ut på att bibehålla den öppna ytan torget tidigare 
utgjorde och stråken därmed behövdes tydliggöras genom markbeläggningen 
(Adsenius, Caruso, Gabrielsson,m.fl 2005). Underlaget är i likhet med 
Gehl teorier jämt och fritt från hinder för att förenkla passage och även låta 
funktionshindrade bruka torget.
Markbeläggningen skiljer sig i den nedsänkta torgytan från stråken i 
marknivå, här utgörs markbeläggningen av traditionell gatsten då befintlig 
och kringliggande markbeläggning i hög utsträckning består av detta vilket 
bidrar för en bättre anpassning till nuvarande och bevarad markbeläggning.
De grönytor som återvinns på torget fyller funktion som plats för rekreation 
och lek men kan även ses som ytterst centralt belägna miniparker vilka 
skapats för att undvika den kalla, stela och gråa känsla som annars lätt 
uppstår på torg, utformningen av dessa är även tänkt att motverka den rent 
estetiska livslöhet som idag existerar på torget, dessa gröna fickor utgör ett 
välkomnande inslag i torgmiljön.

Isbana
Under vinterhalvåret är delar av torget menade att agera underlag för en 
isbana, detta gör att människor kan uppleva torget som livfullt även när 
det är snötäckt och vattenspelen av naturliga skäl inte kan fungera enligt 
ursprunglig funktion. Isbeläggningen kan komma att ske i den nedsänkta 
torgytans östra halva, vilket naturligtvis hindar icke äventyrliga individer 
att på ett naturligt sätt bruka stråket men dessa har möjlighet att korsa 
torget över inte mindre än tre andra stråk. Tanken är även att grönytorna 
under vinterhalvåret skall vara uppvärmda och fortsatt gröna för att göra 
torget livfullt och intressant även då.

Utplacerade bänkar längs centerstrukturen.
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Konsthall/café
Två nya byggnader har tillkommit platsen, dels där den orangea kiosken 
och grillen tidigare fanns och dels en ny i torgets södra del. I de orangea 
kioskerna inrymdes tidigare en mindre kebabgrill, en kiosk, återförsäljare för 
Västtrafik samt ett antal offentliga toaletter, den nya byggnaden är primärt 
ett café med tillhörande uteservering och en konsthall. De offentliga toaletter 
som försvunnit genom befintliga byggnaders rivning kan ersättas av nya i 
den senare byggnaden. Byggnaderna är utformade för att i enlighet med 
Gehls teorier rama in torget och göra att stadsrummet upplevs som mindre 
vilket skapar potential för fler aktiviteter, men likt konceptet ramar de ej 
in torget fullkomligt utan större öppningar har lämnats för att passerande 
människor ska kunna se vad som sker på platsen. De uppförda byggnaderna 
har även oregelbundna fasader vilket gör att människor i högre utsträckning 
väljer att stå kring dem samt att de är ritade efter principen Soft edges 
genom att fasaderna öppnar sig mot rummet utanför samtidigt som flera 
olika sittmöjligheter återfinns kring dem (Gehl 2011). Detta sammanflätas 
även med Lynchs teorier kring landmärken, byggnadernas utformning 
och placering på platsen bidrar till att de uppfattas som landmärken vilket 
ytterligare ökar upplevelsen av platsen.

Saluhall/kontor
I torgets södra del har en byggnad rests som är mer iögonfallande än 
konsthallen, den är större till yta och våningsantal och är bland annat tänkt att 
ersätta den torghandel torget i dess nuvarande utformning i viss mån erhöll, 
torgets nya utformning tillåter inte traditionell torghandel alltså måste en 
saluhall uppföras. En saluhall har även efterfrågats av boende i staden enligt 
intervju med Maria Tognolina. Utöver huvudsyftet som saluhall och landmärke 
för torget inrymmer denna byggnad även biljettförsäljning för kollektivtrafiken 
och kontor i översta våningen där också en större balkongyta finns, skulle scenen 
inte räcka till för exempelvis torgmöten eller demonstrationer med större publik 
kan denna yta användas i samma syfte, kontorets placering på övre våningen och 
de mer publika verksamheternas placering på de undre är efter Gehls teorier om 
soft edges.
Konsthallen/caféet består av tre kuber i varierande höjd och form men 
består av enbart en våning, Saluhallen består av fyra våningar vilka spelar 
mot kringliggande bebyggelse där det genomsnittliga våningsantalet är fem. 
Saluhallen skall vara en integrerad struktur av omgivningen men vissa mått av 
originalitet har ändå vidtagits för att skapa en dynamisk och intressantare miljö, 
likt tankarna kring torgets utformning i helhet.
Att byggnaderna samspelar med omgivningen syns även på materialvalet då de 
består av tegel precis som det iögonfallande kårhuset tillhörande Högskolans 
Väst på andra sidan Drottninggatan i öst.
Då arbetet främst kretsat kring det faktiska torgets utformning har någon större 
vikt inte lagts vid byggnadernas utformning, utan dessa ska främst ses som 
alternativa utformningar men dess funktion och inhysningar bör kvarstå.

Mindre byggnad inrymmande konsthall och caféStörre byggnad inrymmande saluhall, kontor och biljettförsäljning 49
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Belysning
Den belysningsstrategi som använts går ut på att i högsta möjliga grad undvika dolda 
mörka utrymmen som kan upplevas som otrygga för passerande under dygnets 
mörka timmar. Torget är genomgående väl belyst genom lyktstolpar och andra 
mindre apparaturer, lyktstolparna belyser främst de stråk som torget utgörs av medan 
de mindre ljusinstallationerna främst är tillsatta av estetisk av ändamål, dock bidrar 
även dom till ett förtydligande av stråken nattetid. Ljusslingor har installerats kring 
de nyuppförda byggnadernas för att förstärka dess fasader efter mörkrets inbrott 
(SKL 2005). Belysningen är orginellt utformad genom de mindre ljusinstallationerna 
som är tänkta att göra platsen unik samt att den följer torgets huvudstråk vilket enligt 
Lynch är att föredra.

Iluustration över belysningsstrategi.

Belysningsstrategi.



51

Offentlighet
Sett till Neméts teorier om den offentliga platsen kan den problematik 
han diskuterar i högre grad anses som relevant genom den nya 
utformningen av torget, som nämnts saknades denna problematik i 
hög grad i den nuvarande utformningen men den nya utformningen är 
torget, vars faktiska syfte är just att få människor att stanna till och ta 
platsen i besittning gör att denna problematik i högre grad blir relevant. 
Gestaltningsförslaget uppmuntrar exempelvis studenter och ungdomar 
att beträda och uppehålla sig på torget och just ungdomar kan av äldre ses 
som potentiella hot vilket kan leda till att de tvekar att bruka platsen, frågan 
är som sagt mycket komplex och någon faktisk lösning finns idag inte på 
denna problematik.
Gestaltingsförslaget är uppbyggt för att erbjuda flera möjligheter till 
rekreation och aktivitet, att det finns just flera olika möjligheter och platser 
på torget till detta kan vara lösningen på delar av problematiken, det finns 
exempelvis flera olika gröna ytor på torget så om en sådan skulle tas i 
besittning av till exempel alkoholister eller ungdomar finns det andra att 
tillgå för en annan grupp om denna, grundat eller ogrundat, skulle känna 
sig hotad, en segregering av sociala grupper är naturligtvis inte att föredra 
men i viss mån är erbjudandet av alternativa platser på torget än lösning på 
konkurrensen om det offentliga rummet.

Drottningtorgets tilltänkta utformning.

Drottningtorget idag.
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11. Slutsatser
Det finns lika många sätt att omgestalta en plats som det finns människor på jorden 
om inte fler, men för att med gott resultat förnya en plats måste man i grunden 
utgå från platsens förutsättningar sett till funktion, karaktär, estetik med mera. I 
fallet Drottningtorget har planförutsättningarna varit relativt goda sett till att torget 
är centralt belägen och platsen omges av välanvända stråk, det gällde således att 
utifrån dess stråk skapa ett torg som fångar upp människor i deras rörelser men 
även att skapa förutsättningar för att uppmuntra andra människor att beträda 
platsen, detta genom utmanade design och strukturer som på ett teoretiskt plan bör 
främja människor att närma sig torget utan att den främsta avsikten behöver vara 
att passera den. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att omvandla Drottningtorget 
från den livlösa yta den är idag till ett attraktiv och levande torg med platser att på 
en mänsklig skala stanna till vid och uppmuntra vistelse, om gestaltningsförlaget 
i praktiken skulle uppnå detta syfte är svårt att på ett teoretiskt plan direkt avgöra 
men förslaget har i varje fall god grund för det.
Problematiken kring det offentliga rummet är som nämnts ytterst svår men 
genom torgets nya utformning behöver konkurrensen av platsen i varje fall inte 
upplevas som lika påträngande, skulle man jämföra med ett förslag där exempelvis 
enbart en trappa, ett par bänkar och en grönyta finns att tillgå erbjuder denna 
utformningen alternativ, problematiken existerar fortfarande men den reduceras. 
Gestaltningsförslagets utformning bör inte ses som ett torg i klassisk mening 
utan snarare som ett modernt torg som bryter mot den traditionella bilden av 
vad ett torg är. Torget kan ses som ett torg med parkkaraktär, torgets traditionella 
funktioner har som nämnts ersatts eller med vissa undantag slutat gjort sig gällande 
på platsen, alltså är det att föredra att bryta normen och den traditionella bilden 
av torgbildningar på en generell nivå eftersom den inte längre överensstämmer 
med verkligheten, torgens huvudsakliga funktioner, det vill säga den torghandel 
och torgmöten, som enbart är torgets faktiska funktion enstaka dagar på året, det 
är med bakgrund av detta bättra ett förflytta eller skapa förutsättningar för detta 
på annat håll och istället skapa en torgmiljö som större delen av året uppmuntrar 
vistelse på platsen genom småskaliga sociala och frivilliga aktiviteter.

Det kan även konstateras att Gehls teorier och principer kring 
stadsbyggnad lämpar sig mycket bra för att appliceras på 
torgbildningar, detta då hans principer i hög grad riktar sig till en 
mindre skala av stadsbyggnad, medan Lynchs teorier främst är 
applicerbara på en högre skala och inte lika enkelt kan användas vid 
utformningen av ett torg utan att översättas till den skalan. 
Kollektivtrafikens kvarvarande på platsen är beklaglig men förslaget 
har i högsta möjliga grad försökt integrera busstorget med det 
definierade torgets nya utformning, detta trots att de båda distriktens 
funktion och estetiska språk skiljer sig åt väsentligt, att strukturera 
om den del av torget besatt av kollektivtrafik kan ses som en fas två i 
omvandlingen av Drottningtorget. 
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Bilaga intervju
Vad är kommunens syn på Drottningtorget idag? Krävs förnyelse?
Ja, de flesta inblandade parter i Trollhättan (Trollhättans Stad, 
Centrumbolaget/City Trollhättan, Fastighetsägarna, handlare, 
allmänhet m.fl.) är eniga om att förändring behövs. Däremot är inte 
alla eniga om hur denna förändring ska ske eller hur den ska ske. 
Staden har de senaste åren, utöver att arbeta fram Styrdokumentet 
för centrumplanering även genom sitt GatuParkkontor förändrat 
Föreningsgatan vid torget och nu under våren förändras parken vid 
Polhemsplatsen.

Vilka är de mest framträdande problemen som råder på platsen 
idag?
Det som framkom i arbetet med styrdokumentet: ödsligheten och de 
”fula” kioskerna.

Vad har kommunen gjort/planerar göra åt dessa problem?
Styrdokumentet ska som sagt ligga till grund för fortsatta arbete med 
centrum, men vi har inte några nu aktuella uppdrag vi arbetar med. 
En arkitekttävling för torgets utformning/ användning vore önskvärt.

Vilka funktioner eftersträvas en förnyelse av Drottningtorget 
inrymma?
Det beror på vem du frågar. Många (både inom stadens organisation 
men kanske framförallt i allmänheten) vill ha en saluhall som 
du också föreslår, men även kulturhus, biograf, livsmedelsbutik 
och andra kulturella respektive kommersiella verksamheter har 
efterfrågats.
Staden har i styrdokumentet tagit ställning för att torget ska ha 
en öppen torgyta, men att denna kan vara mindre än idag, att 
kollektivtrafik ska angöra torget, men det måste inte se ut som 
idag (önskvärt att det inte ser ut så) – möjligt att angöra bussar på 
Drottninggatan och Torggatan istället!

Intervju över e-mail med Maria Tongolina, planarkitekt på Trollhättan stad. 2012-04-27.
Kollektivtrafiken har idag en central roll på Drottningtorget, finns det 
möjlighet att inskränka dennes anspråkstagna yta eller är den omöjlig att 
reducera?
Se ovan, men ja, det vore önskvärt att inskränka ytan tycker jag.

Torggatan och Drottninggatan utgör idag kraftiga barriärer mellan 
Drottningtorget och stadens centrala områden söder om torget, finns det 
planer på att reducera/leda om trafiken på dessa leder eller bygga en rondell i 
korsningen?
Ja, det finns/har funnits planer både på cirkulationsplats i korsningen 
Gärdhemsvägen/Drottninggatan och att minska körfälten på Drottninggatan. 
Oklart läge idag i planeringen, utredningar och trafikuppskattningar pågår.

Vid en eventuell nybyggnation på torget hur väl bör denna förhålla sig till 
kringliggande bebyggelse sett till estetiskt utförande och våningsantal?
Själv tycker jag att en eventuell byggnad på torget skulle kunna ses som 
fristående och bedömas utifrån sina kvaliteter, alltså inget måste att anpassa sig i 
stil, vilket vore svårt då det är så olika tidsåldrar och stilar på byggnaderna runt 
torget. Men en byggnad bör förhålla sig till den gamla skolbyggnaden i öster, 
denna ligger högt över torget och är dominerande.
När det gäller byggnadshöjd så har jag inga problem vare sig med höga eller låga 
byggnader, men det har Miljökontoret. För om man bygger mer än en våning 
utmed Torggatan finns problematik med både buller och föroreningar för 
befintliga bostäder på andra sidan gatan. Ha detta i bakhuvudet, men låt det inte 
begränsa dig för mycket!

Vilka funktioner uppfyller Drottningtorget idag sett till evenemang och 
handel och hur bör ett framtida planförslag behandla dessa?
Jag tror att torghandel kan finnas utmed Kungsgatan i allén om torget förändras 
så att handel försvåras. Men det är klart, ett torg ”måste” ju innehålla öppna ytor 
för sammankomster m.m. annars är det ju inget torg!
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Hur ofta sker torghandel och kan denna handel förflyttas från den definerade 
torgytan till en eventuell saluhall på torget?
Vi har månadsmarknad på torget/Kungsgatan idag. Jag tror inte att en förändring av 
torget skulle innebära några inskränkningar på denna handel.

Finns det idag redovisat behov av en saluhall i Trollhättan?
Behov finns nog inte redovisat, däremot många önskemål. Frågan är mer vem som ska 
betala. De som kan företagsekonomi och centrumutveckling säger att Trollhättan är en 
för liten stad för att kunna bära en saluhall.

Finns det statistik över hur många som rör sig på och kring Drottningtorget idag?
Nej, det tror jag inte, inte någon tillförlitlig statistik.

På Drottningtorget står idag en röd ek, Quercus rubra enligt Trollhättan stads 
hemsida, är denna av stor bevarandevärde eller kan denna med fördel avlägsnas/
förflyttas?
Trädet går enligt vår parkchef inte att flytta, det är för gammalt. Inget är dock heligt, 
inte heller detta träd, men man bör nog tänka sig för innan det tas bort. Det vore 
önskvärt om det kan inarbetas i den nya miljön.

Det står även en fontän av Carl-Harry Stålhane på Drottningtorget, är denna av 
stort bevarande värde eller kan denna med fördel avlägsnas/förflyttas, detsamma 
gällande de värmande bänkar som numera finns på torget?
Vi skulle inte föreslå att ta bort eller flytta fontänen, men jag tycker inte att du ska 
begränsa dig i ditt arbete. När det gäller de fjärrvärmevärmda bänkarna så tycker jag 
personligen att deär ganska så fula och klumpiga, men det finns andra som gillar dem 
och vill ha fler!

Bör ett framtida planförslag ta hänsyn till fler faktorer än de som nämnts?
Det finns en massa andra hänsyn som nog behöver tas, men jag återkommer till 
att jag inte tycker att du ska begränsa dig. Däremot är det viktigt att fundera över 
konsekvenserna av olika förändrings- och gestaltningsval och beskriva dessa 
konsekvenser.


