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Sammanfattning 
Stockholms stad har i vision city ett antal konkreta utvecklingsmål för stadens utveckling 
fram till 2030. Bland annat betonas vikten av en större funktionsblandning, fler verksamheter 
med längre öppettider och en större mängd nattbefolkning i city. Som ett steg i vision citys 
riktning omvandlas inom kort Swedbanks huvudkontor på Brunkebergstorg till hotell, 
samtidigt som en renovering av Brunkebergstorg är aktuell. 
 
Uppsatsens syfte är att söka svar på hur Stockholms stad genom fysisk planering kan öka 
antalet besökare över hela dygnet på Brunkebergstorg och därmed öka nattbefolkningen i 
Stockholms city. Tillvägagångssättet utmärks till största del av litteraturstudier av 
forskningslitteratur inom stadsplanering, stadsliv och stadshistoria samt intervjuer och en 
platsanalys av Brunkebergstorg. Resultatet av litteraturstudierna presenteras som strategier 
vilka kan användas inom stadsplanering för att skapa ett befolkat offentligt rum. För att 
tydligare förstå Brunkebergstorgs koppling till övriga city studeras platsens historia, 
folkflöden och rumslighet. 
 
Strategier från litteraturstudierna vävs avslutningsvis ihop tillsammans med vision citys 
utvecklingsmål och resultatet från platsanalysen i ett avslutande planförslag till 
Brunkebergstorg. Planförslaget bygger på litteraturstudierna, anpassas via vision city till 
Stockholms utvecklingsmål och rättar sig efter vad som är lämpligt på Brunkebergstorg enligt 
platsanalysen. Metoden minskar önsketänkande inom planeringen och kan hindra en 
överdriven planering där platsen programmeras till hundra procent. Nackdelen är att det 
mänskliga perspektivet till viss del faller bort med detta arbetssätt samt den värdefulla 
platsanalys de personer som dagligen spenderar tid på platsen hade kunnat bidra med. 
 
Nyckelord: Stadsplanering, offentliga platser, mötesplatser, stadsliv 

Abstract 
The city of Stockholm has a number of concrete development goals for the city's development 
until 2030 in vision city. They bring to attention, the importance of a larger mixture in 
function, more activities with longer opening hours and a greater amount of night-time 
population in the city centre. As a step towards the development goals in vision city the 
Swedbank's head office at Brunkebergstorg will soon be converted in to a hotel, at the same 
time a renovation of Brunkebergstorg is under development. 
 
The intention of this study is to seek answers to how the City of Stockholm through spatial 
planning can increase the number of visitors throughout the day at Brunkebergstorg and 
thereby increase the night-time population in Stockholm city centre. The approach is 
characterized mainly by literature studies of urban planning, urban life and history of the city 
as well as interviews and a site analysis of Brunkebergstorg. The result of the literature 
studies is presented as strategies that can be used in urban planning to create a populated 
public space. To more clearly understand Brunkebergstorgs connection to the rest of the city 
Brunkebergstorgs history, people flow and spatial design is studied. 
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Strategies from the literature studies are woven together in the end along with the 
development objectives in vision city and results from site analysis in a final plan proposal for 
Brunkebergstorg. The plan proposal is based on literature studies, adapted by vision city to 
Stockholm’s development objectives and complies with what is appropriate at 
Brunkebergstorg according to the location analysis. The method reduces wishful thinking in 
the planning process and may prevent excessive planning where the site is programmed to one 
hundred percent. The downside is that the human perspective partly falls away with this 
approach to city planning and the valuable space analysis contribution of the people who daily 
spend time at the site is not taken in to account. 
 
English title: Towards a populated Brunkebergstorg 
Keywords: urban planning, city planning, public space, meeting places, public life 
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Bild 1 - Kulturhuset i Stockholm (Stockholm, 2014) 

1. Inledning 
När jag var yngre åkte jag ofta in till Stockholm city på helgerna för att gå i några av alla de 
butiker som fanns i vimlet av människor. Inte sällan frågade jag mig vad som fanns bakom 
byggnaden på bilden ovan, var det naturligt att gå dit och fanns det ens någonting där? Några 
år senare började jag även åka in till Stockholm kvälls- och nattetid för att roa mig med 
vänner. Jag bodde i förorten på den tiden och åkte därför pendeltåg vilket resulterade i att jag 
alltid passerade city. Varje gång jag passerade kulturhuset påmindes jag om frågorna jag ställt 
mig när jag var yngre. Samtidigt dök en annan fråga upp: var fanns vimlet av människor som 
dagtid florerade i Stockholm city på kvällen? 
 
Norrmalm är den stadsdel i Stockholms innerstad med störst andel förvärvsarbetande under 
dagtid (Stockholm, 2014). Vid årsskiftet 2012/2013 arbetade 154 121 personer dagtid på 
Norrmalm, varav 89 640 av dessa arbetade i Klara- och Jakob församling (Stockholm, 2014). 
I Stockholms stads ”vision city” definieras city till ett område som innefattar Klara-, Jakob 
församling och en liten del av Hedvig Eleonora församling på Östermalm (Stockholm, 2012). 
Av dessa 89 640 personerna arbetade 20 936 inom handel, transport, hotell och restaurang 
samt 51 521 med företagstjänster (Stockholm, 2014). Figur 1 nedan visar att 
förvärvsarbetande dagtid på Norrmalm koncentreras till Klara- och Jakob församling, till city. 
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Figur 1 – Förvärvsarbetande dagbefolkning på Norrmalm fördelat över församlingar (Stockholm, 2014). 

I det inledande stycket konstaterades att city har en hög koncentration av kontor och handel. 
Områdena kring Sergels torg i Stockholms city ligger i Klara församling och enligt 
Spacescapes rapport av området är flödena av fotgängare stora under dagtid (Ståhle, 2010). 
Drottninggatans södra del tar emot ca 5000 besökare i timmen mellan kl. 12.00 – 17.00, 
samma siffror gäller för Gallerian medan antalet fotgängare på Hamngatan som passerar 
framför Kulturhuset varierar mellan ca 1500 – 2500 under samma timmar (Ståhle, 2010). När 
förvärvsarbetarna har gått hem för dagen och handeln stängt i city avtar antalet fotgängare 
markant. På Drottninggatans södra del och på Hamngatan förbi Kulturhuset passerar det 
mellan kl. 20.00 – 21.00 en vardag ca 1200 personer i timmen, medan Gallerian är stängd för 
allmänheten (Ståhle, 2010). Andelen förvärvsarbetande nattetid inom handel, hotell och 
restaurang i city, Klara- och Jakob församling, var vid årsskiftet 2012/2013 lägre än på övriga 
Norrmalm vilket tydligt visas i figur 2 (Stockholm, 2014). Statistiken indikerar att det finns 
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mindre målpunkter som t.ex. restauranger, caféer och barer i city kvälls- och nattetid än på 
övriga Norrmalm vilket kan vara en anledning till varför antalet fotgängare minskar efter 
handelns stängningstid. 

 
Figur 2 - Förvärvsarbetande nattbefolkning på Norrmalm (Stockholm, 2014). 

Stadsledningskontoret i Stockholm släppte år 2012 en ny vision för Stockholms city 
(Stockholm, 2012). Några av utvecklingsmålen till år 2030 i den nya visionen för Stockholms 
city var ”nya och förbättrade stråk för i synnerhet fotgängare och cyklister”, ”fler 
verksamheter på dygnets olika timmar och större mängd nattbefolkning” och ett ”attraktivt 
och aktiverat offentligt rum” (Stockholm, 2012). Vision city visar att det finns en vilja från 
Stockholms stad att göra city mer befolkat under hela dygnet.  
 
2009 inledde Swedbank arbetet med att hitta nya lokaler för sitt huvudkontor som idag ligger 
på Brunkebergstorg i city (Swedbank, 2011). I det nya planprogrammet för området 
Trollhättan vilket innefattar Swedbanks lokaler på Brunkebergstorg nämns det att Swedbanks 
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flytt av huvudkontoret innebär att Brunkebergstorg nästan tomställs och i samband med detta 
nådde Stockholms stad och AMF pension, som innehar marken med tomträtt, avtal om att 
Swedbanks tidigare lokaler ska omvandlas till hotell (Stockholm, 2014). Den 21 februari 2014 
vann den nya detaljplanen för området Trollhättan med planerat hotell i Swedbanks gamla 
lokaler på Brunkebergstorg laga kraft (Stockholm, 2014).  
 
Brunkebergstorg är en plats som idag har mycket låga flöden av fotgängare jämfört med sin 
omgivning, se figur 3 (Ståhle, 2010). Den här uppsatsen ska söka svar på hur Stockholms stad 
kan planera på Brunkebergstorg så att platsen tillsammans med det nya hotellet på bästa 
möjliga sätt kan bidra till ett mer befolkat city under hela dygnet. 

 
Figur 3 - Gångflöden kring Brunkebergstorg en vardag i juni 2009. Till vänster mellan kl. 16.00 - 17.00, till 
höger mellan kl. 20.00 - 21.00 (Ståhle, 2010, s.51). 
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1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att söka svar på hur man genom fysisk planering kan öka antalet besökare 
på Brunkebergstorg under hela dygnet och därmed bidra till att Stockholms city blir mer 
befolkat under kvälls- och nattetid.  
Uppsatsen har inte som mål att skapa ett recept för hur fysisk planering kan skapa den 
perfekta platsen i en stad utan att ge en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar en 
plats och hur dessa påverkar platsens användning. Förhoppningen är att uppsatsen på ett 
tydligt sätt kan beskriva de olika faktorer som har betydelse för hur fysisk planering kan ge en 
plats goda förutsättningar att blir omtyckt av människor och därmed välbesökt. 

1.3 Metod och avgränsningar 
Samhället kan beskrivas på många olika sätt och trovärdigheten i den beskrivning forskaren 
presenterar avgör hur acceptabel studien är i andra personers ögon (Bryman, 2002). Enligt 
Ahrne & Svensson (2011) är forskningsmetoden ett hjälpmedel för att finna lösningen på ett 
problem, som i detta fall är att beskriva hur Brunkebergstorg kan göras till en mer befolkad 
plats. 
 
För att lösa problemet har uppsatsen delats upp i fyra huvudfrågor där varje huvudfråga var 
för sig bidrar till utvecklingen av ett planförslag för Brunkebergstorg.  

• Vilka strategier finns för att skapa en befolkad offentlig plats?  
• Vad har Stockholms stad för visioner angående Stockholms city?  
• Hur fungerade Brunkebergstorg före respektive efter cityomdaningen? 
•  Hur fungerar Brunkebergstorg idag? 

 
I kapitel två strategier för att skapa en befolkad offentlig plats separerar jag olika faktorer 
som tillsammans påverkar hur en plats i staden används. Vissa faktorer kräver mindre 
förändringar och andra större som involverar ett samarbete med fastighetsägare. Det läggs 
ingen fokus på rivningar eller större nyproduktion, arbetet förhåller sig till den aktuella 
bebyggelsestrukturen på Brunkebergstorg. Kapitlet bygger på litteraturstudier av 
forskningslitteratur inom stadsliv och stadsplanering där viktiga grundstenar är Gehls böcker 
Life between buildings (1980) och Cities for people (2010), Cars et al Mötesplatser i 
Stockholmsregionen (2010), Boverkets publikationer Låt staden grönska (2010) och Planera 
för rörelse (2013), Brottsförebyggande rådets rapport Förbättrad utomhusbelysning och 
brottsprevention (2007), Bosse Bermans bok Handelsplats, shopping, stadsliv (2003) samt 
föredraget Hur uppstår en mötesplats? av antropologen Katarina Graffman (2012).  
 
Kapitel tre vision city behandlar de utvecklingsmål ur Stockholms stads vision för city år 2030 
som är relevanta för uppsatsen. För att planförslaget ska vara betydelsefullt och ligga i tiden 
fungerar utvecklingsmålen som en handledning i hur Stockholms stad ser på den framtida 
fysiska planeringen i city. 
 
En plats historia är viktig om man vill öka förståelsen för hur platsen är kopplad och befäst till 
övriga staden. Kapitel fyra behandlar Brunkebergstorgs historia med fokus på platsens 
historiska flöden av trafik och fotgängare innan respektive efter cityomdaningen. 
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Avgränsningen till just denna period är intressant eftersom Brunkebergstorg genomgick stora 
förändringar runt mitten av 60-talet vilket också gav platsen nya förutsättningar. Materialet 
utgörs främst av litteraturstudier inom stadshistoria, särskilt Bermans bok Klara 1950 (2001) 
och Gullbergs City – drömmen om ett hjärta, del 1 (2001) samt intervju med Bosse Bergman 
svensk stadsbyggnadshistoriker, författare och forskare vid KTH i Stockholm. 
 
I kapitel fem görs en genomgång av hur Brunkebergstorg ser ut och fungerar idag. Kapitlet är 
uppdelat i underrubriker som var för sig förklarar varsin aspekt av platsen. Materialet bygger 
på Spacescapes rapport (Ståhle, 2010) om Brunkebergstorg från 2010 som beställdes av 
Stockholms stadsbyggnadskontor samt en intervju med Anders Berg, planansvarig för 
projektet Trollhättan vid Brunkebergstorg. Valet att göra en sekundäranalys av Spacescapes 
data från 2010 och inte en egen undersökning grundar sig i den tidsbegränsning som omfattat 
detta arbete. Sekundäranalyser innebär enligt Bryman (2002) goda möjligheter att spara tid 
och samtidigt få tillgång till bra data. 
 
I kapitel sex väver jag samman ett planförslag till Brunkebergstorg utifrån empirin i kapitel 2- 
5. I utformningen av planförslaget tas hänsyn till de nya förutsättningarna på Brunkebergstorg 
som uppstår när Swedbanks huvudkontor omvandlas till hotell. För att säkerhetsställa 
uppsatsens objektivitet utgör Stockholms stads utvecklingsmål i kapitel tre tillsammans med 
strategierna från kapitel två de grundläggande förutsättningarna för planförslaget. Kunskapen 
om platsens historia och nutida användning hjälper mig att förstå inom vilka ramar den 
fysiska planeringen bör ske på Brunkebergstorg idag. 
 
Metoder är inte neutrala redskap utan är förknippade med hur samhällsvetarna uppfattar olika 
samband i samhället och hur den sociala verkligheten är utformad och ska utforskas (Bryman, 
2002). Jag har valt ett tillvägagångssätt som tydligt separerar och sedan väver samman olika 
faktorer vilka var för sig men framförallt tillsammans kan ha en avgörande roll i hur en plats 
upplevs och används av stadens invånare. Ahrne & Svensson (2011) påpekar att det är en 
förutsättning för samhällsvetenskaplig forskning som försöker ta samhällets komplexitet på 
allvar att ges möjligheten att inta olika perspektiv och därigenom beskriva samhället på olika 
sätt. Mitt arbetssätt tillåter mig att objektivt analysera hur olika faktorer påverkar en stad eller 
plats, det bygger på forskning och kan således leda till mindre önsketänkande. 
Forskningsdesignen innefattar också svagheter vilka är viktiga att vara medveten om, 
transparensen inverkar på studiens trovärdighet och en egenskap hos bra forskning är att den 
är möjlig att diskutera och kritisera (Ahrne & Svensson, 2011). Min forskningsmetod lägger 
stor tillit till tidigare forskning och mindre vikt på det mänskliga perspektivet. En stor del av 
kapitel två bygger på Gehls teorier om stadsliv där jag har begränsad kunskap om hur han 
utfört sin forskning, samma gäller för Graffmans forskning om mötesplatser. Ytterligare 
nackdelar med arbetssättet blir att de mänskliga värderingarna av dagens fysiska planering på 
Brunkebergstorg lyser med sin frånvaro, samt den värdefulla analys som kan ges av personer 
som dagligen spenderat tid på platsen. Tyvärr har tidsbegränsningen för denna studie inte 
möjliggjort något medborgardeltagande vilket hade kunnat öka resultatets trovärdighet.  
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2. Strategier för att skapa en befolkad offentlig plats 
I följande kapitel presenteras strategier kring människans beteenden i det offentliga rummet 
och hur man genom fysisk planering kan öka möjligheterna att befolka en stads offentliga 
miljöer. Materialet bygger på litteraturstudier av forskningslitteratur inom stadsplanering och 
urban design samt ett föredrag av antropologen Katarina Graffman. 

2.1 Det offentliga rummet 
Jan Gehl et al (1996) för i sin bok Public spaces public life resonemanget att vilken stad som 
helst kan ha stora flöden av fotgängare, men att flödet i sig inte är en indikator på en stad eller 
en plats kvalitet. Människor kan t.ex. behöva gå mycket om en stads bekvämligheter är 
utspridda över staden. Ett sätt att bedöma en stad eller en plats kvaliteter är att observera om 
människorna spenderar tid där, står och hänger, tittar på någonting eller bara sitter och har det 
skönt i staden eller på platsen (Gehl, 1996). 

2.1.1 Tre typer av utomhusaktiviteter 
Människors utomhusaktiviteter kan delas in i tre olika kategorier: nödvändiga aktiviteter, 
valbara aktiviteter och sociala aktiviteter där alla ställer olika krav på den fysiska 
omgivningen (Gehl, 1980). 
 
De nödvändiga aktiviteterna innefattar de aktiviteter som mer eller mindre är obligatoriska. 
Det handlar om att gå till skolan eller jobbet, handla, vänta på bussen, göra ärenden eller dela 
ut posten. Generellt ingår vardagssysslor i denna grupp, den innehåller också jämfört med de 
andra grupperna många aktiviteter kopplade till gång (Gehl, 1980). Eftersom de nödvändiga 
aktiviteterna till stor del är obligatoriska påverkas deras frekvens mycket lite av den fysiska 
miljön. Dessa aktiviteter sker året runt, i de flesta väderförhållanden och är till stor del 
oberoende av stadsmiljön då människor inte har något annat val. Vid goda förhållanden då 
vädret tillåter och den fysiska omgivningen är väl planerad tenderar dock de nödvändiga 
aktiviteterna att ta längre tid (Gehl, 1980). 
 
Valbara aktiviteter uträttas i det offentliga rummet om det finns en vilja att göra dem och då 
tid och plats gör det möjligt. Denna grupp innefattar aktiviteter som att ta en promenad för att 
få lite frisk luft, sola, strosa runt eller sitta och njuta av livet. Dessa aktiviteter äger endast rum 
när väder och plats bjuder in (Gehl, 1980). De valbara aktiviteterna är starkt kopplade till 
omgivningens fysiska planering då det handlar om rekreation och fritidsaktiviteter. En stor del 
av de valbara aktiviteterna händer ofta pga. att plats och situation bjuder in människor till att 
sitta, stå, äta, leka och så vidare. På gator och stadsmiljöer med dålig kvalitet sker endast ett 
minimum av valbara aktiviteter medan offentliga platser med bra kvalitet erbjuder möjligheter 
till ett bredd spektrum av mänskliga aktiviteter (Gehl, 1980). 
 
De sociala aktiviteterna innefattar alla de aktiviteter som är beroende av andra människors 
närvaro på offentliga platser. Till skillnad från de ovan nämnda aktiviteterna handlar dessa om 
gemensamma aktiviteter där människor är beroende av andra människor. Det kan vara allt 
från barn som leker, hälsningar, konversationer, möten mellan vänner till passiv kontakt 
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mellan människor. Gehl (1980) definierar den passiva kontakten som en kontakt när 
människor ser och hör andra människor (Gehl, 1980). 
De sociala aktiviteterna på stadsgator och i stadskärnor är oftast av en ytlig karaktär, den 
största delen av de sociala aktiviteterna är passiv kontakt med andra människor. Men, att se 
och höra andra människor i samma stadsrum är enligt Gehl (1980) en viktig form av kontakt. 
Det mötet, att bara vara där, är själva fröet till mer omfattande former av gemenskap. Det 
finns här ett viktigt samband till fysisk planering. Även om den omgivande miljön inte har 
något direkt samband med kvaliteten av de sociala aktiviteterna, så kan arkitekter och 
planerare påverka möjligheterna för människor att bli sedda, se och höra andra människor 
(Gehl, 1980). 
 
De sociala aktiviteterna kan ibland ses som ett resultat av de övriga två aktiviteterna då de 
många gånger utvecklas från aktiviteter som kan länkas till de nödvändiga eller valbara. 
Sociala aktiviteter kan då uppstå spontant som en direkt konsekvens av att människor rör sig 
och befinner sig i samma rum (Gehl, 1980). 

2.1.2 Att gå i staden 
Att göra ärenden, se sig omkring, bara promenera eller göra alla tre samtidigt, gemensamt för 
all form av gångtrafik finns ett antal fysiskt och fysiologiskt bestämda krav på den fysiska 
miljön. I Cities for people argumenterar Gehl (2010) för vikten av att gångstråk är indelade i 
hanterbara segment där människor kan gå från punkt till punkt, sträckan upplevs då som 
kortare och mer intressant än om den varit rak och tillsynes ändlös. I det senare fallet blir 
utsikten tröttsam redan innan promenaden börjat. Han bygger argumentet på att de flesta 
fotgängare anser att 500 meter är en acceptabel distans, vilket enligt honom inte är en absolut 
sanning. Vad som är acceptabelt kommer enligt Gehl (2010) alltid vara en kombination av 
avstånd och stråkets kvalitet. Om behagligheten är bristfällig kommer promenaden att bli kort, 
men om gångstråket är intressant, rikt på upplevelser och behagligt glömmer fotgängaren bort 
avståndet och njuter av upplevelserna som de kommer (Gehl, 2010). Fotgängare har massor 
med tid att studera sin omgivning medan de går och därmed spelar fasadernas kvalitet i 
stadens bottenvåningar och intensiva upplevelser en viktig roll för promenadens kvalitet. Att 
föredra enligt Gehl (2010) är små enheter och många dörrar. Längs de stråk som inte befolkas 
av butiker och stånd är variationen i fasaderna minst lika viktiga. Hus, kontors- och 
institutionsbyggnader kan alla ge ett värdefullt bidrag till intressanta upplevelser längs dessa 
stråk genom fler dörrar, arkitektoniska detaljer och grönska ut mot gatan (Gehl, 2010). 

2.1.3 Att stå, sitta och förfriska sig i staden 
Pelargångar, markiser och skugga längs fasader erbjuder attraktiva möjligheter för människor 
att stå på och en plats att observera men samtidigt förbli oobserverad. Dessa kvaliteter på en 
plats erbjuder skydd, men fortfarande en bra vy (Gehl, 1980). Endast om människor erbjuds 
möjligheten att sitta kommer de att stanna på en plats, om möjligheterna att sitta är dåliga 
eller få kommer fotgängare att fortsätta förbli platsen (Gehl, 1980). Goda sittmöjligheter 
banar väg för de många aktiviteter som tillhör det offentliga rummets främsta tjusningar: äta, 
läsa, prata, studera människor, sola, umgås etc. Dessa aktiviteter är så pass viktiga för det 
offentliga rummets kvalitet i en stad att tillgängligheten eller avsaknaden av goda 
sittmöjligheter måste anses vara en ytterst viktig faktor när kvaliteten på utomhusmiljöerna 
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ska bedömas i en stad (Gehl, 1980). Sittplatser som är placerade utmed byggnaders fasader 
eller andra rumsliga gränser föredras framför sittplatser placerade i mitten av en plats där 
människor känner sig utsatta. En sittplats bör vara placerad där det finns ett hörn varifrån man 
kan se ut över platsen, där det finns intimitet, ett mindre rum i det större stadsrummet, längs 
en fasad och där skydd från klimatet kan ges (Gehl, 1980). I Life between buildings 
klassificerar Gehl (1980) olika sittplatstyper efter primära- och sekundära sittplatser. De 
primära sittplatserna utgörs av stolar och bänkar vilka bör tillgodoses dels för den äldre 
generationens användare, men också på platser där behovet av sittplatser är begränsat. De 
primära sittplatserna bör placeras ut i lägen som erbjuder så många fördelar som möjligt. Till 
de sekundära sittplatserna hör trappor, piedestaler, låga murar, boxar m.m. Sekundära 
sittplatser behövs när efterfrågan på sittplatser är stor, trappor är extra populära eftersom de 
även fungerar som utkiksplats. En rumslig utformning baserad på ett samspel mellan ett 
relativt begränsat antal primära sittplatser och ett stort antal sekundära sittplatser har fördelen 
att fungera väl i perioder med färre användare. Problemet med många bänkar och stolar är att 
platser under lågsäsongsperioder kan upplevas som övergivna (Gehl, 1980). 

 
Bild 2 - Sekundära sittplatser i Malmö (Sydsvenskan, 2014) 

 
I sin bok Public places public life tar Gehl (1996) upp resultat från studier gjorda i 
Köpenhamn 1968, 1986 och 1995 av stadens offentliga liv och enligt Gehl (1996) ser man en 
tydlig ökning av det offentliga livet som följd av stadens policy att skapa fler bilfria gator och 
öka möjligheten för människor att slå sig ner på staden torg. Under de 27 åren denna 
utveckling pågått har antalet människor som spenderar tid på gator och torg i Köpenhamns 
stadskärna ökat med en faktor 3,5. Ett intressant samband är enligt Gehl (1996) att under 
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samma tid har den totala ytan av bilfria gator och torg ökat med just faktorn 3,5. Antalet 
sittplatser försedda av staden hade inte ökat mellan de två senaste studierna utförda 1986 och 
1995 men antalet utomhusserveringar hade under perioden ökat med 1770 sittplatser, vilket 
var en ökning på 60 %. Under samma nioårsperiod hade genomsnittet av människor som står 
och sitter i Köpenhamn ökat med 1320 människor vilket indikerar en direkt koppling mellan 
sittplatstillgänglighet och antalet människor som spenderar tid i staden (Gehl, 1996). 
Utomhusserveringarna spelar en viktig roll för rekreationsmöjligheter i städer då de erbjuder 
sittplatser, förfriskningar och en bra ursäkt att spendera mer tid på en trevlig plats. Dock för 
utomhusserveringar med sig vissa negativa sidoeffekter då de kan störa boende runtomkring. 
Av den anledningen bör antalet uteserveringar, deras placering och öppettider kontrolleras 
noga (Gehl, 1996). 

2.1.4 Mötesplatser 
Att fungera som mötesplats har genom alla tider varit en av stadens viktigaste funktioner och 
det är också en av anledningarna till dess dragningskraft (Cars et al, 2010). Enligt statistiska 
centralbyrån bodde 43,8 % av Stockholms befolkning ensamma år 2012 (CSB, 2013). Detta 
talar mycket för behovet av att skapa bra mötesplatser för Stockholms invånare. 
 
Det handlar om torg, parker, caféer, restauranger, trottoarer, matbutiker, korvstånd, 
hundrastplatser, bibliotek, kollektivtrafik m.m. Det är ofta de platser i staden som erbjuder 
många funktioner samtidigt, där det händer mycket och koncentrationen av människor är hög 
som lyfts fram som ideala mötesplatser (Cars et al, 2010). De vanligaste mötesplatserna är 
dock de mer vardagliga och inte allt för spännande platserna som caféet, hundrastgården i 
parken, köpcentret eller föreningsmötet. Det är möjligt ”att en mångfald av mötesplatser är 
minst lika viktigt som att det finns mötesplatser med mångfald” i staden (Cars et al, 2010, 
s.19).  
 
Att staden är en plats för möten används ofta i städers marknadsföring idag och genom 
mötesplatserna hävdar städerna sin dragningskraft. Stadsplanerare eller beslutsfattare kan 
dock ha olika syn på mötesplatser beroende på vilka teorier man stödjer sig på och hur man 
ser på utvecklingen av den stad man är verksam i (Cars et al, 2010). På kommunal nivå nämns 
mötesplatser enligt Cars et al (2010) som ett medel för att stärka utsatta stadsdelar och i den 
fysiska planeringen har mötesplatsen blivit ett verktyg för att skapa en attraktivare stad. 
Mötesplatser kan förmedla trygghet och antas också leda till en mänskligare stad. I en 
segregerad stad kan skapandet av mötesplatser utspridda över staden vara en åtgärd för 
integration och leda till att boende och besökare lär känna fler delar av staden bättre. Detta 
skapar möjligheter att minska mängden förutfattade meningar och fördomar om vissa platser 
och stadsdelar (Cars et al, 2010). 
 
I rapporten påpekar Cars et el (2010) att teori och erfarenhet kan ge skäl att ifrågasätta b.la. 
Gehls ovan framförda teorier om hur människor möts i staden. Alla mötesplatser i staden är 
inte positiva, det finns platser där knark, prostitution eller andra icke önskvärda illegala 
aktiviteter är orsaker till mötet. Att i staden bli stoppad av försäljare på gatan kan för många 
vara ett negativt möte och för andra är rädslan att bli antastad, överfallen eller rånad stark. 
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Tillsammans kan dessa vara en orsak till att man inte besöker en plats som man annars skulle 
uppleva som tilldragande. Platser kan även ändra karaktär över dygnet där de under dagtid 
upplevs som tilltalande men kvällstid karaktäriseras som brotts- och våldsutsatta platser (Cars 
et al, 2010). 
 
I sitt föredrag Hur uppstår en mötesplats menar antropologen Katarina Graffman (2012) att 
stadens offentliga platser måste designas för människorna som ska använda dem. Vad som 
definierar en plats är inte platsen i sig utan vad människor tänker och känner om platsen. En 
plats kan vara fantastisk eller hemsk beroende på vem man frågar. Vidare menar Graffman 
(2012) att de yttre faktorerna, som planerarna redan känner till, att man ska kunna sitta, 
hänga, ta en paus och se på folk inte avgör om en plats blir bra eller inte. För att en plats ska 
bli en bra mötesplats måste man enligt Graffman (2012) få människor att bry sig om platsen. 
Det är därför viktigt att förstå vad människorna som befinner sig på en plats vill ha och 
behöver. För att lyckas förstå detta måste man söka nedifrån och upp och söka svar på vad 
som är viktigt för människorna på platsen där det ska skapas någonting, hur de rör sig samt 
lever sin vardag (Graffman, 2012). Människan är ett vanedjur och trivs på platser som handlar 
om en kombination av slentrian, dvs. vardag, vana, trygghet och tradition, men i kombination 
med passion. Passionen handlar om innovationer, estetik och oväntade inslag på platsen vilket 
betyder att den inte ständigt kan vara likadan, utan att något måste förändras. Detta skapar 
känslan av en attraktiv plats och blir viktigt att beakta när man som planerare ska skapa något 
nytt och spännande. (Graffman, 2012). 
Graffman (2012) lägger fram följande kriterier för platser som goda mötesplatser. 
 

• Platser som ger en känsla av trygghet. 
• Platser där möten sker i vardagen. 
• Platser som erbjuder ett bredd utbud av tjänster. Människan förväntar sig att den plats 

man går till ska kunna erbjuda både shopping, café etc. 
• Platser som är befolkade dygnet runt och inte står tomma klockan 20.00 på kvällen. 
• Platser som kan erbjuda rekreation och vila. 
• Platser med en unik karaktär som tilltalar människan på något sätt, vilket gör den 

annorlunda än en annan plats. 
• Platser med unika attraktioner 

 
Dessa olika ingredienser för en bra mötesplats kan förstås alla finnas på en och samma plats, 
samtidigt som att det finns många platser där endast ett fåtal av dessa ingredienser behövs för 
att skapa en bra mötesplats och på så sätt en befolkad miljö. Kriterierna ovan medför att bra 
mötesplatser i staden inte enbart består av offentliga platser vilket stöds i rapporten 
Mötesplatser i Stockholmsregionen där Cars et al (2010) menar att mötesplatsbegreppet ger 
möjlighet att förhålla sig friare till diskussionen om privatisering av offentliga rum, eftersom 
att platsernas administration inte är avgörande. Både privata, halvprivata och offentliga 
platser i staden kan vara viktiga mötesplatser (Cars et al, 2010). Den ökade privatiseringen 
och kommersialiseringen av offentliga ytor har i vissa fall inneburit att det offentliga rummets 
roll som mötesplats för alla har reducerats. Kommersialiseringen har dock i andra fall 
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inneburit att mötesplatser skapats på ytor som tidigare inte erbjudit träffpunkter för umgänge 
(Cars et al, 2010). 
 
I sin bok Sustainable urbanism beskriver Douglas Farr (2008) dessa privata och 
semiprivatiserade mötesplatser i staden som Ray Oldenburg döpt till ’third places’, den tredje 
platsen. Till third places hör de platser som ligger utanför hemmet och jobbet vilka är öppna 
för offentligheten där människor informellt samlas på daglig basis. Third places etablerades 
enligt Farr (2008) när människor informellt avsåg dem som en plats att gå till för att se andra 
och själva bli sedda. Kravet på dessa mötesplatser är att de måste vara lätta att nå för många 
människor, komfortabla och öppna minst 16 timmar per dag, fem till sex dagar i veckan för 
att människor ska komma dit. Många av dess ställen serverar mat och dryck för att uppmana 
människor till att vara kvar längre och samtala. Exempel på third places är caféer, 
busstationer, pubar, parker, gränder, bibliotek, tvättomater och kyrkor. En central plats bör 
innefatta ett antal third places för att vara komplett då det är en av nycklarna till levande 
platser (Farr, 2008). 
 
”Mötesplatser är inte i sig bra eller dåliga, goda eller onda. De bara är. De blir platser för 
skeenden som i olika sammanhang definieras som bra eller dåligt, gott eller ont. Och 
gränserna för vad som är bra eller dåligt rör sig” (Cars et al, 2010, s.22). 

2.1.5 Att skapa kontakt mellan den byggda miljön och det offentliga rummet 
Den kontakt som sker mellan det som händer i den offentliga miljön och intilliggande 
byggnader såsom bostäder, butiker, fabriker, ateljéer och kommunala institutioner kan 
markant öka upplevelsemöjligheterna i båda riktningar (Gehl, 1980). Att öppna upp för en 
dubbelriktad upplevelse mellan aktiviteterna i det offentliga rummet och intilliggande 
byggnader är inte enbart en fråga om glas och fönster utan avstånd. Ett bibliotek med stora 
fönster som ligger 10- 15 meter från gatan och ett bibliotek med fönster direkt mot gatan kan 
på ett bra sätt kan illustrera situationen. I det första fallet ser fotgängaren på gatan en byggnad 
med fönster medan i den senare ett bibliotek under användning. Dubbelriktade upplevelser är 
dock inte alltid fördelaktigt för båda parter. Det kan vara fördelaktigt att inifrån ett 
ålderdomshem kunna se ut och ta del av de aktiviteter som sker i det offentliga rummet medan 
effekten åt motsatt håll inte drar samma fördelar (Gehl, 1980). Byggnader som stänger in 
människor och aktiviteter resulterar i att det offentliga rummet töms på människor och 
intressanta attraktioner. Staden blir därmed mindre befolkad, tråkigare och farligare när de 
instängda funktionerna istället hade kunnat förbättra många offentliga platser och därmed 
även staden som helhet (Gehl, 1980). 
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Bild 3 – Dubbelriktad upplevelse. Apple store London (Apple, 2014). 

2.1.6 Trygghet och säkerhet 
Taner et al (1999) menar i sin rapport Safer city centers att när människor känner sig säkra på 
en plats kan det leda till att de väljer den platsen framför andra platser. Mänsklig närvaro på 
offentliga platser har en försäkrande effekt på många människor och attraherar ofta fler 
människor till en plats. En stor koncentration av människor minskar risker för rån och överfall 
då det ökar risken för förbrytaren att bli påkommen, detta gäller även på platser där närvaron 
av många verksamheter skapar en kontakt ut mot gatan (Taner et al, 1999). För att tillgodose 
det offentliga rummet med tillräcklig densitet av människor för att upprätthålla 
säkerhetskänslan kan en lösning vara att koncentrera nattliga aktiviteter i särskilda säkra 
korridorer. Säkra korridorer av denna typ bör ha en god fysisk planering, vara upplysta och ha 
nära till kollektivtrafik (Taner et al, 1999). I rapporten tar Taner et al (1999) upp MacCormacs 
(1983) resonemang om hur aktiviteter i olika byggnader kan påverka gatulivet med liv och 
aktivitet. MacCormac (1983) påpekar att det finns byggnader med vissa användningsområden 
som har mycket liten relation till människorna på gatan och andra med användningsområden 
vilka har ett intimt förhållande till människorna på gatan. Känslan av mänsklig närvaro och 
livlighet i det offentliga rummet är enligt MacCormac beroende av förhållandena i figur 4 
(MacCormac 1983, refererad i Taner et al, 1999). 
 

 
Figur 4 - MacCormacs hierarchy of transactions (MacCormac 1983, refererad i Taner et al, 1999) 
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Ett krav för att urbana platser ska bli befolkade och aktiva är att det offentliga rummet 
erbjuder människor vad de önskar, samtidigt som att de ska kunna utföra dessa aktiviteter i en 
attraktiv och säker miljö. För att möjliggöra detta krävs enligt Taner et al (1999) två olika 
typer av positiva handlingar. Från utbudssidan måste det tillgängliga utbudet av aktiviteter 
nattetid ökas, efterfrågesidan måste samtidigt bredda intervallet av ålder, kön och folkgrupper 
som använder stadskärnan. Ett stort problem i många stadskärnor är att det inte finns 
tillräckligt med kvälls- och nattaktiviteter som attraherar ett bredare publik (Taner et al, 
1999). 
 
Ett annat perspektiv på säkerhetsbegreppet ges av Listerborn (2002) i sin avhandling Trygg 
stad. Hon menar att de som förespråkar att man genom fysisk planering kan öka den sociala 
kontrollen ger konkreta råd och producerar handböcker om hur problemen ska åtgärdas vilket 
gör att deras inflytande på trygghetsdiskursen är stort men att det finns ett problem med detta 
synsätt. Problemet med denna inriktning är att bakomliggande ideologier sällan framträder, 
utan åtgärderna framställs som vetenskapligt neutrala, allmängiltiga och möjliga att utvärdera. 
”Men avsaknaden av tydliga problemdefinitioner, bristen på nyanserade analyser och en 
alltför stor tilltro till ordning och disciplinerande lösningar gör att aspekter som kön, klass och 
kulturella olikheter inte berörs” (Listerborn, 2002, s.247). De som förespråkar att 
brottsligheten går att bygga bort ställer sig inte frågan om för vem den sociala kontrollen är 
önskvärd eller möjlig (Listerborn, 2002). 
 
Enligt BRÅ-rapporten Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention (2007) bedöms 
utomhusbelysning under vissa förutsättningar kunna ge förbättrade förutsättningar för att 
undvika brott. Kopplingen mellan förbättrad belysning och färre brott återfinns främst i 
områden där människor vistas nattetid och på platser med hög brottslighet. Den främsta 

anledningen till att utomhusbelysning kan minska 
brottsligheten enligt BRÅ (2007) är att ökad 
belysning kan innebära att fler människor rör sig 
utomhus. Belysningen kan öka synligheten för 
människorna som rör sig i det offentliga rummet 
vilket kan fungera avskräckande för möjliga 
gärningspersoner (BRÅ, 2007). Även om 
utomhusbelysning enligt BRÅ (2007) inte utgör 
något fysiskt hinder för brott så gagnar den hela 
närområdet och har inga skadliga konsekvenser 
för de medborgerliga friheterna. Tvärtom kan 
utomhusbelysning öka den allmänna säkerheten 
och användningen av de offentliga platserna 
nattetid (BRÅ, 2007). ”Det finns således få 
skadliga effekter av förbättrad utomhusbelysning, 
men däremot tydliga fördelar för laglydiga 
medborgare” (BRÅ, 2007, s.31)

Bild 4 - Fasadbelysning Lyon (Krom Galerie, 
2013) 



  

2.2 Handeln – människor vill möta andra människor 
I staden utgörs den storskaliga detaljhandelns miljöer av gågator och köpcentrum, gallerior 
och stormarknader. Vid sidan av dessa handelscentrum har oavbrutet nya försäljningsställen 
etablerat sig i staden, i lokaler som tidigare använts för andra verksamheter och i miljöer där 
endast enstaka serviceinrättningar tidigare fanns för besökande och i de välbesökta 
gaturummen (Bergman, 2003). Under sommartid i städerna har även souvenir-, present- och 
prylhandeln ökat och blivit den moderna tidens torghandel. Utvecklingen har under lång tid 
gått åt ett håll, en kommersialisering av stadsmiljön, detta har bidragit till att stadsplanerare 
idag måste acceptera det dubbla budskapet: ”inget stadsliv utan handel och shopping, ingen 
handel utan möjligheter till flanerande, omkringströvande, stadsliv” (Bergman, 2003, s.196). 
Att det tagit denna utveckling kan vara eftersom köp- och affärscentrum erbjuder 
verklighetsflykt från vardagslivets rutiner och förpliktelser samt frestelse för människan. I 
handelns värld upplever individen frihet och endast möjligheten att hur länge och var som 
helst flanera omkring gör handelszonerna till verkliga rekreationszoner (Bergman, 2003). 
Handelns betydelse för folklivet är störst i urbana köpmiljöer, det är i dessa miljöer dess 
betydelse för framväxten av ett folkligt offentligt stadsliv är som tydligast (Berman, 2003).  

2.3 Gaturummet 
Fullvuxna träd längs vägen kan med rätt avstånd forma ett rum med stark tydlighet och skala 
som hör hemma i staden (Forshed och Melin, 1996). Bullerskydd, plank, staket, räcken och 
belysningsstolpar kan målas i en färgskala som överensstämmer med vegetationen och 
placeras bland träden, vilket tonar ner dess intryck i miljön. En formgiven stolpe eller armatur 
kan stärka vägens linje som ett element i staden. Räcken kan ersättas av låga murar i natursten 
eller bearbetat betong och därmed bidra till ett positivt berikande inslag i miljön. Alternativt 
kan buskar och häckar planteras intill staket och räcken för att mildra dominansen och ge en 
bättre anslutning till omgivningen (Forshed och Melin, 1996). 

2.3.1 Biltrafik 
”Shared space” är en idé om samexistens mellan olika trafikslag på samma yta. Idéerna om 
shared space är en vidareutveckling av trafiksäkerhetsåtgärder där oskyddade trafikanter 
prioriteras och där platsens sociala liv ökar. Shared space medför större flöden på platsen 
vilket ger plats för möten och folkliv. En shared space utformning av en plats medför låga 
hastigheter, prioritering av långsamma trafikanter, avsaknad av nivåskillnader och en generell 
ansiktslyftning av platsen. Shared space skapar medvetet en form av otrygghet vilket 
genererar en ökad trafiksäkerhet samtidigt som tryggheten gentemot rån och överfall ökar 
eftersom att människorna som befinner sig i rummet oftast är omgivna av andra människor 
med bra rumslig överblick. Nackdelarna blir sämre framkomlighet för busstrafik och övrig 
fordonstrafik, svårt för synskadade att orientera sig och då platser oftast inreds med 
smågatsten medför shared space oftast en dålig beläggning för rörelseförhindrade (TSO, 
2011). 

2.3.2 Gång- och cykelstråk 
”Städer med en stor andel cykeltrafik har ofta också en attraktiv och livaktig stadsmiljö, 
särskilt i centrumområdena” (TRAST, 2008, s.214). En av anledningarna är att cykeln som 
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transportmedel kräver mycket mindre ytor för gator och parkering i städer varav dessa ytor 
kan användas till torg, parker, gågator och uteservering. Exempelvis inrymmer en 
parkeringsplats för bil inklusive köryta 18 stycken cyklar. I Oslo kalkylerades att en 
överflyttning på 30 % av de korta bilresorna till/från centrum från bil till cykel skulle innebära 
23 000 färre bilresor per dag, vilket skulle kunna frigöra parkeringsytor i centrum 
motsvarande ca 45 fotbollsplaner (TRAST, 2008). 
 
Transportnätet för gång- och cykeltrafikanter bör ge en maximal omväg på 25 % för att 
kvaliteten ska anses vara god. Stora nivåskillnader och lutningar ska undvikas då detta 
upplevs besvärande och att cykla en sträcka ska inte ta mycket längre tid än att åka bil, då 
bilen är cykelns största konkurrent som transportmedel. För att detta ska uppnås får det inte ta 
mer än 50 % längre tid att cykla än att åka bil (TRAST, 2008). 
 
För att öka tillgängligheten bör det planeras för ett huvudnät och ett lokalnät. Huvudnätet ger 
möjlighet till längre och snabbare förflyttningar medan lokalnätet binder samman viktiga 
start- och målpunkter inom grannskapet (TRAST, 2008). Vidare bör gång- och cykellederna 
ges en sådan sträckning att det är mer attraktivt för trafikanterna att välja dessa framför t.ex. 
billeder. Gång- och cykelstråken måste vara sammanhängande och lättöverskådliga så att dess 
trafikanter kan lita på att stråket leder hela vägen från start till mål och att de färdas i rätt 
riktning. Gång- och cykelstråken ska heller inte enligt ha några barriärer vilket kan leda till att 
trafikanterna väljer ett annat färdsätt (TRAST, 2008). 
 
För att öka säkerheten för trafikanterna bör gång- och cykelstråken inte ledas genom parkstråk 
eller miljöer med tätt buskage. Dessa miljöer är attraktiva under dagtid men undviks och 
upplevs som osäkra nattetid och blir då en barriär. Stråken bör därför anläggas nära 
bebyggelse och där det är god belysning för att öka trygghetskänslan. För att öka säkerheten 
mellan gång- och cykeltrafikanterna bör även dessa trafikslag ibland separeras med en mindre 
nivåskillnad eller olika markbeläggning (TRAST, 2008). 
 
Korta bilresor på under 5 km står idag för 3 % av körsträckan med bil, men utgör dock 26 % 
av utsläppen. Att överföra dessa korta resor till cykel skulle därför kunna ge stora miljövinster 
(TRAST, 2008). 

2.4 Grönska och rekreation 
I Låt staden grönska beskriver Boverket (2010) att träd, grönområden, vattendrag och 
dammar kan fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden. En förutsättning är 
att de placeras strategiskt och integreras med stadens bebyggelse och dess omland. Stora 
parker kan sänka lufttemperaturen även för omkringliggande bebyggelse vilket gör att höga 
buskar och träd är viktiga för stadens mikroklimat. Genom fler träd i staden kan man minska 
mängden partiklar upp till en fjärdedel. Ett stort uppvuxet träd har en bladyta som kan fånga 
upp de små partiklarna, ytan kan motsvara storleken av två fotbollsplaner (Boverket, 2010). 
 
Vegetation på mark, väggar och tak har enligt Boverket (2010) en ljuddämpande effekt. I ett 
slutet stadsrum kan växtlighet på mark och fasad sänka buller från trafiken med 3 till 4 dBA. 
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Buskar och träd kan även bidra till att dölja bullerkällans ursprung vilket medför att bullret 
upplevs som mindre besvärande (Boverket, 2010). Trädplantering är dessutom ett 
kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten, samtidigt som de skapar andra mervärden. Det 
kan även anses som god resurshållning att inte asfaltera eller stenlägga mark i onödan, ta hand 
om dagvatten samt bevara och etablera buskar och träd inom kvartersmark (Boverket, 2010). 
 
I Planera för rörelse observerar Boverket (2013) att det idag dyker upp många nya former av 
lekfulla fysiska aktiviteter som behöver uppmärksammas, stödjas och utvecklas vidare. 
Aktiviteterna är olika, riktar sig till olika grupper och kan ge nya sätt att umgås i staden och 
bidra till mer vardagsrörlighet. Exempel på aktiviteter enligt Boverket (2013) kan vara 
skateboard, parkour, urban odling och surfing. Danska studier har visat att män och pojkar 
respektive kvinnor och flickor vistas lika mycket på offentliga platser, dock hade män och 
pojkar ca 60-80 % av aktiviteterna och var aktiva med en högre intensitet. Enligt Boverket 
(2013) är kvinnor och flickor mer ovana att aktivera sig i det offentliga rummet och för dem 
är den sociala kontexten viktigare. För män och pojkar är det aktiviteten i sig och utförandet 
som är viktigt (Boverket, 2013). Parken och torgen i staden är platser där olika fysiska 
aktiviteter kan ges utrymme och bidra till fysisk aktivitet. Boverket (2013) tar upp exempel 
från Kina där fysisk aktivitet i grupp som tai chi, gymnastik och dans sker i parker och på 
torg. Lekfulla platser som tilltalar olika grupper blir en viktig del i samhället som kan bidra 
till integration och möten i staden. Boverket (2013) föreslår att kommunen genom fysisk 
planering bör anlägga aktivitetsparker och generationsparker för att stimulera till träning. I 
dessa parker kan olika åldrar mötas för att ägna sig åt t.ex. boule, gymträning, schack, biljard, 
basket m.m. Möjligheten till gratis spontanträning gynnar även de som är ekonomiskt utsatta i 
samhället. Träning minskar dessutom skador hos äldre och att anlägga ett utegym kostar ca 
200 000 kronor medan en höftledsoperation kostar ca 400 000 kronor (Boverket, 2013). 
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3. Vision city 
År 2030 har Stockholm City utvecklats i en riktning som funktionsmässigt har upphävt de oönskade 

konsekvenserna av 1900-talets modernistiska stadsplanering. Funktions- och trafikseparering har 
successivt ersatts av en blandad stadsmiljö med den promenerande människan i fokus. Gångstråk har 
stärkts för att underlätta människors intuitiva sätt att röra sig i City. Bottenvåningar har öppnats mot 

gatan och fyllts med publika verksamheter. (Stockholm, 2012, s.3) 
 
Stockholms stad har i vision city satt upp utvecklingsmål till år 2030, nedan tas de mål upp 
som är relevanta för det här arbetet med en kort förklaring av varje delmål. 
 

• ”Stor funktionsblandning i det offentliga rummet och enskilda byggnader”. 
Funktionsblandningen ska bidra till en intensiv puls, inbjudande offentliga platser 
samt upplevelser och en atmosfär att vistas i en storstad av världsklass 
(Stockholm, 2012, s.3). 

• ”Stärka stråk och fler stråk skapar god tillgänglighet mellan platser” (Stockholm, 
2012, s.3). 

• ”Attraktivt och aktiverat offentligt rum”. 
City ska 2030 upplevas som en trygg stadsmiljö genom att det offentliga rummets 
attraktivitet har förstärkts (Stockholm, 2012, s.4). 

• ”Fler verksamheter på dygnets olika timmar och större mängd nattbefolkning”. 
Fler kvällsöppna verksamheter som teatrar, biografer och caféer ska utgöra 
komplement till Citys övriga natt- och nöjesliv (Stockholm, 2012, s.4). 

• ”Fler hotell, särskilt där bostäder inte är möjligt”. 
Skapar fler människor i rörelse och bidrar till en större nattbefolkning vilket 
minskar ödslighet och otrygghet (Stockholm, 2012, s.5). 

• ”Fler alternativa handelsstråk och breddat utbud av handel”. 
Genom alternativ till de klassiska huvudstråken för handeln i city ska utbudet 
breddas och flödena av människor skapa underlag för fler nischade verksamheter, 
såväl i kluster som i stråk (Stockholm, 2012, s.5). 

• ”Ökad tillgänglighet till kultur i det offentliga rummet och på olika tider”. 
Kulturen ska ges större plats i det offentliga rummet samtidigt som att 
institutionsbyggnaderna blivit mer tillgängliga genom restauranger och caféer 
vilket också motiverar mer flexibla öppettider inom kulturverksamheterna vilket 
kan bidra till en mer blandad befolkning i city under olika tider på dygnet 
(Stockholm, 2012, s.5). 

• ”Nya och förbättrade stråk för i synnerhet fotgängare och cyklister”. 
Nya och förbättrade stråk för fotgängare och cyklister kompletterar huvudstråken 
och bidrar till att aktivera gaturummet runt om i stadsdelen (Stockholm, 2012, s.6). 

 
Utvecklingsmålen från vision city kommer att tillsammans med strategierna från tidigare 
kapitel att ligga som grund för uppsatsens avslutande planförslag för Brunkebergstorg. I den 
mån en konflikt uppstår mellan utvecklingsmål och forskning kommer hänsyn tas till 
forskningen. 



 23 

4. Historia 
Brunkebergstorg har länge varit en plats i Stockholm och stadsplaneringen har genom 
historien gett platsen olika förutsättningar. Med förändrade förutsättningar har också platsen 
ändrat karaktär. Följande stycke har som syfte att ge en ökad förståelse om hur platsen 
tidigare har fungerat och vilken inverkan tidigare stadsplanering har haft på platsen. Detta kan 
öka chanserna att förstå platsens specifika karaktär och därmed möjligheterna att förstå vad 
som krävs för att öka antalet besökare på torget. 
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Bild 5 – Karta över Brunkebergstorg med omgivning 1938 - 1940 (Stockholm, 2014) 
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4.1 Innan cityomdaningen 
Mellan 1951 – 1979 undergick Stockholms city en omfattande renovering, de s.k. 
Klarakvarteren i city där b.la. Brunkebergstorg återfinns blev särskilt drabbade (Gullberg, 
2001). Idag finns inte mycket av den gamla bebyggelsen kvar och kvarteren utmärks av 60- 
och 70-talets planeringsideal. Brunkebergstorg var innan cityomdaningen en välbesökt plats i 
Stockholms city. Bosse Bergman har i sin bok Klara 1950 lokaliserat de verksamheter som 
tidigare var lokaliserade till Brunkebergstorg. Det framgår att platsen var en funktionsblandad 
miljö dit arbetsplatser, hotell och olika verksamheter var lokaliserade (Bergman, 2001). 
Brunkebergstorg var både start- och slutstation för flertalet busslinjer i Stockholm, där gick 
trådbussar och det fanns bil- och cykelparkering (Bergman, 2001). Längs torgets norra del 
fanns också en liten parklänga där man kunde sitta ner under bladverket från några träd och 
studera det pågående stadslivet (Bergman, 2001). Från Mäster Samuelsgatan kom 
Beridarebansgatan som på Brunkebergstorg mötte Malmskillnadsgatan och bildade det 
kullerstensbelagda triangulära torget (Gullberg, 2001). Hamngatan mötte Malmskillnadsgatan 
uppe på Brunkebergsåsen varifrån man kunde fortsätta ner till Klarabergsgatan (Bergman, 
2001). Brunkebergstorg hade en central roll som kommunikationsnod i Stockholm där den låg 
uppe på åsen som separerade stadens två rutnätsplaner (Ståhle, 2010). 
 
Norrbro, som kopplar samman Stadsholmen med Norrmalm, var länge den enda 
vägförbindelsen mellan södra och norra Stockholm (Lundkvist, 2006). Först 1878 tillkom 
Vasabron som en alternativ förbindelse. Västerbron mellan Hornstull och Kungsholmen stod 

färdig 1935 och gav Stockholm en ny 
vägförbindelse i syd-nordlig riktning 
som för första gången inte innefattade 
Gamla Stan och Norrmalm. Trafiken i 
Stockholm ökade kraftigt under 30-
talet, mellan 1934 – 1939 nästan 
fördubblades antalet registrerade 
personbilar i Stockholm från 10913 
till 20432 stycken (Stockholm, 2014). 
Trafikstockningarna var svåra på 
Norrbro innan Strömbron anlades 
1946 mellan Gamla Stan och 
Kungsträdgården (Gullberg, 2001). 
Dock gjorde tidens ökande trafik att 
trycket över Gamla Stan inte 
minskade avsevärt förens Centralbron 
öppnade för trafik 1967 (Sidenbladh, 
1981). Norrbros funktion som en 
framstående länk mellan södra och 
norra Stockholm fram till slutet av 
1960-talet ger en andra förklaring till 
att Brunkebergstorg tidigare var en 
viktig kommunikationsnod.  

Bild 6 - Brunkebergstorg 1950 (Petersens, 1950) 
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De stora flödena över Norrbro och Brunkebergstorgs läge uppe på åsen mellan de två 
rutnätsplanerna ger en förklaring till varför platsen tidigare hade stora flöden då människorna 
i någon mening tvingades mot platsen. Samtidigt som människor lotsades till Brunkebergstorg 
på grund av dåvarande stadsplanering fanns där samtidigt målpunkter vilket gav dem ett syfte 
att röra sig dit1. 

4.2 Efter cityomdaningen 
Efter den stora omdaningen i city mellan 1951 – 1979 då de s.k. Klarakvarteren revs fanns 
endast ett av de gamla husen kvar på Brunkebergstorg (Gullberg, 2001). Hamngatan som 
tidigare sammanslöt med Malmskillnadsgatan uppe på åsen hade grävts ner för att kopplas 
ihop med Klarabergsgatan och på så sätt skapa ett tydligt väst-östligt stråk genom city2. Den 
nya nivåskillnaden isolerade Brunkebergstorg från flödena nere på det nya stråket3. För att 
Brunkebergstorg inte skulle tappa kopplingen med övriga city anlades en trappa från 
hamngatan upp till torget, en trappa som inte fick sin förväntade funktion4. 
Malmskillnadsgatan som längs hela sin sträckning innan omdaningen bestod av 
flerbostadshus med serveringar och verksamheter i bottenvåningarna hade nu förvandlats till 
ett långt kontorskvarter (Bergman, 2001). De stora kontorskomplexen saknade fönster och 
dörrar ut mot gatan och erbjöd därmed ingen aktiv kontakt mellan gatan och husen. Enligt 
Bosse Bergman är detta tillsammans med de nya nivåskillnaderna en av anledningarna till att 
Brunkebergstorg förvandlades från en knutpunkt till en baksida5. När det aktiva stadslivet 
försvann från Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg samtidigt som att gatan och torget 
flyttades upp en nivå från flödena nere på Hamngatan och Sergels torg hade den nya 
stadsplaneringen skapat en ideal plats för ljusskygga aktiviteter i dessa kvarter6. Länge hade 
Stockholms politiker och planerare diskuterat Sveavägens förlängning från korsningen vid 
Kungsgatan ner till Gustav Adolfs torg (Gullberg, 2001). Efter många år av diskussioner togs 
beslut om att Kulturhuset skulle byggas på sin nuvarande plats och därmed avsluta de 
långdragna diskussionerna om Sveavägens förlängning7. Enligt Bosse Bergman utgör 
Kulturhuset och dess tvära placering tillsammans med nivåskillnaden en naturlig avgränsning 
för gatulivet mot Sergels torg och Hamngatan. Detta har gjort att allt bakom Kulturhuset blir 
undanskymt och gömt, vilket också har bidragit till att platsen idag är en baksida8. 

                                                        
1 Anders Berg planarkitekt Norrmalm, intervju den 28 mars 2014. 
2 Anders Berg, planarkitekt Norrmalm, intervju den 28 mars 2014. 
3 Bosse Bergman, svensk byggnadshistoriker, författare och forskare, intervju den 30 april 
2014. 
4 Anders Berg, planarkitekt Norrmalm, intervju den 28 mars 2014. 
5 Bosse Bergman, svensk byggnadshistoriker, författare och forskare, intervju den 30 april 
2014. 
6 Bosse Bergman, svensk byggnadshistoriker, författare och forskare, intervju den 30 
april 2014. 
7 Bosse Bergman, svensk byggnadshistoriker, författare och forskare, intervju den 30 april 
2014. 
8 Bosse Bergman, svensk byggnadshistoriker, författare och forskare, intervju den 30 april 
2014. 
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5. Brunkebergstorg idag 
Syftet med detta avsnitt är att ge en ökad förståelse till hur Brunkebergstorg fungerar idag. En 
plats verkar sällan oberoende av andra platser i en stad då platser är sammanlänkade till andra 
platser via gator och stråk. Avsnittet beskriver bland annat Brunkebergstorgs olika flöden, 
rumslighet och identitet. Materialet i detta kapitel är till stor del en sekundäranalys av 
Spacescapes rapport Brunkebergstorg nulägesanalys och designstöd som gjordes mellan 2009 
– 2010 på beställning av Stockholms stadsbyggnadskontor. De olika flödena i rapporten 
erhölls genom att ett antal personer stod på en serie stationer och räknade förbipasserande 
människor och bilar under 5 minuter, processen upprepades sedan 5 gånger under samma dag 
och dagen efter9. 

                                                        
9 Lars Marcus, Ansvarig utgivare av Brunkebergstorg – nulägesanalys och designstöd på 
Spacescape, den 9 maj 2014. 
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Figur 2 - Brunkebergstorg idag (Egen bild) 
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5.1 Karaktär 
Brunkebergstorg har idag en säregen karaktär i 
Stockholms absolut centrala delar, geografiskt 
sett ligger platsen mycket centralt i city men på 
grund av nivåskillnader och otydliga passager 
ligger torget avskilt. För att förstå hur platsen 
fungerar och hur den kan utvecklas måste dessa 
faktorer ges stor hänsyn vid vidare planering 
(Ståhle, 2010). Brunkebergstorg befolkas i 
mycket mindre utsträckning än intilliggande 
platser i Stockholms city, vilket ger torget en 
rofylld karaktär, lite av en oas mitt i Stockholm 
city. ”Rofylldheten i detta centrala läge riskerar 
dock att övergå i en känsla av övergivenhet” 
(Ståhle, 2010, s.7). De människor som befolkar 
lite avsides och avskilda platser som 
Brunkebergstorg sätter också tydligt sin prägel 
på platsen. Platser som används av få människor 
kan därför lätt få en skarpt avgränsad profil, detta 
kan vara positivt men också mycket sårbart om 

profilen tar en oönskad riktning (Ståhle, 2010). 

5.2 Bilflöden 
Bilflödena förbi Brunkebergstorg är relativt låga jämfört med andra delar av Stockholm city 
och består till största delen av genomfartstrafik som speciellt under rusningstid flyter på 
mycket trögt. I relation till flödet av fotgängare på platsen är bilflödet högt och de 
stillastående bilarna skapar på så sätt en barriär för fotgängarna mot Brunkebergstorg (Ståhle, 
2010). Det tröga bilflödet beror på att det uppstår en konflikt nere vid Drottninggatan när 
bilarna som svänger av mot Vattugatan från Brunkebergstorg ett kvarter längre ner möter 
stora flöden av fotgängare och blir stående. Konflikten mellan Drottninggatans höga flöde av 
fotgängare och bilflödet får effekter upp till Brunkebergstorg, Malmskillnadsgatan och 
Malmtorgsgatan vilket ger upphov till det tröga flödet förbi Brunkebergstorg (Ståhle, 2010). 
 

Bild 7 - Brunkebergstorg lunchtid maj 2014 (Egen 
bild) 



 30 

 
Figur 6 – Bilflöden förbi Brunkebergstorg. De svarta linjerna markerar bilflödena och de röda gångflödena, ju 
bredare linje desto större flöde. De inringade områdena visar vart konflikten mellan fotgängare och bilar 
uppstår (Ståhle, 2010, s.9). 

5.3 Gångflöden 
På vardagar är flödena större på Brunkebergstorg än under helger (Ståhle, 2010). En 
anledning till detta kan vara att platsen domineras av kontorshus och arbetsplatser. Platser i 
nära anknytning till Brunkebergstorg som Drottninggatan, Gallerian och Sergels torg har 
mycket höga flöden under hela dagen fram till att handeln stänger medan Brunkebergstorg i 
jämförelse har mycket små flöden. På vardagar är flödena mycket små under morgonen för att 
under lunchtid öka markant, men inte tillräckligt för att jämföras med platser i nära 
anknytning. Efter lunchtid går flödena ner och på eftermiddagen är de mycket små igen 
(Ståhle, 2010). 
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Figur 7 - Gångflöden vardagsrusning på Brunkebergstorg med omnejd i juni 2009. De röda linjerna beskriver 
flödena, ju bredare linje desto större flöde (Ståhle, 2010, s.9). 

5.4 Entréer mot Brunkebergstorg 
Entréerna in mot Brunkebergstorg ger en otydlig överblick över torget och 
landskapsutformningen på Brunkebergstorg skapar enligt Ståhle (2010) snarare en barriär för 
fotgängare än att öppna upp och bjuda in till vistelse på platsen. Ingången med störst flöden 
mot Brunkebergstorg är passagen från Sergels torg in på Beridarebansgatan, vilket visas 
tydligt i figur 7. En anledning till att denna passage har störst flöden kan vara att den är 
relativt bred och ligger närmast T-centralen. I figur 7 visas också att passagerna upp till 
Brunkebergstorg från Vattugatan och Herkulesgatan bidrar med mycket små flöden från 
Drottninggatan. Från figur 7 kan man även utläsa att det från det öst-västliga stråket på 
Jakobsgatan inte är många fotgängare som väljer att passera Brunkebergstorg utan rör sig 
vidare mot Drottninggatan. De stråk som efter Drottninggatan har störst flöden i syd-nordlig 
riktning är Regeringsgatan (Ståhle, 2010). 

5.5 Stadsrummet 
Som tidigare nämnts skapar biltrafiken på Malmtorgsgatan en tydlig barriär i gaturummet. 
Bilflödena hindrar människor att fritt och enkelt röra sig från Beridarebansgatan över 
Malmtorgsgatan och vidare mot Brunkebergstorg. Gångflödena från Drottninggatan via 
Vattugatan och Herkulesgatan upp mot Brunkebergstorg blir negativt påverkade av biltrafiken 
som tar upp stora ytor i de smala passagerna. Överblicken över torgrummet är otydlig och 
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landskapsutformningen skapar en barriär i sig snarare än att öppna upp för förbipasserande till 
vistelse. Från Malmtorgsgatans södra entré till Brunkebergstorg finns ingen tydlig siktlinje 
mot Malmskillnadsgatan vilket skapar en viss otydlighet (Ståhle, 2010).  
 
Majoriteten av bebyggelsen runt Brunkebergstorg härstammar från 70-talet och platsen 
präglas av dåtidens planeringsideal. Torget omges av höga kontorshus som till stor del saknar 
fönster eller verksamheter i bottenplan och entréer ut mot gatan vilket inte öppnar upp för 
kontakt med det offentliga rummet. Den östra sidan upptas av Swedbanks kontorslokaler som 
enligt gällande detaljplan ska omvandlas till hotell med verksamheter i gatuplan. Mot den 
norra sidan ligger Riksbankens kontorshus från 70-talet och bakom det ligger Kulturhuset 
med sin baksida mot Beridarebansgatan. Beridarebansgatan sträcker sig från 
Brunkebergstorgs nordvästra hörn ner mot Sergels torg. Beridarebansgatan har en 
passageliknande karaktär där stadsrummet är mycket stängt och kalt. Brunkebergstorgs västra 

sida är den mest varierade. Mellan 
Beridarebansgatans ände mot Malmtorgsgatan 
och Vattugatan ligger Scandic Plaza hotell i 
typisk 70-stil. Mellan Vattugatan och 
Herkulesgatan ligger bostäder byggda på 90-
talet men på gaveln ut mot Brunkebergstorg är 
kvarteret täckt av en kontorsfasad från 70-talet 
som inte är djupare än ett par kontorsrum. 
Mellan Herkulesgatan och 
Karduansmakargatan ligger 
livförsäkringsbolagets AB Nordstjernans hus, 
det enda bevarade huset från gamla 
Brunkebergstorg innan cityomdaningen. 
Stockholms stad hade målet att göra om huset 
till bostäder men fick nej på grund av 
bullerstörningar, idag är det 
övernattningslägenheter för 
regeringsledamöter10. 
  

                                                        
10 Anders Berg planarkitekt Norrmalm, intervju den 28 mars 2014. 

Figur 8 - Swedbanks nuvarande huvudkontor till 
höger och Riksbanken (Egen bild) 
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6. Planförslag till nya Brunkebergstorg 
För att Brunkebergstorg ska befolkas över hela dygnet och därigenom öka antalet besökare i 
Stockholms city kvälls- och nattetid måste Brunkebergstorg stärkas som en del av city. Det är 
inte bara en fråga om hur platsen planeras utan också vem den planeras för11. 
Brunkebergstorg måste ges en fysisk planering som både lämpar sig för och tilltalar framtida 
hotellgäster och stadens invånare. Hotellgäster måste ges intrycket av att från hotellet kliva ut 
i en metropol, en plats som välkomnar på morgonen samt erbjuder ett varmt välkomnande 
efter en dag i staden. För Stockholms invånare måste platsen erbjuda en blandning av 
målpunkter, rekreation och möjlighet till aktivitet. 

                                                        
11 Se avsnitt Mötesplatser s. 16 
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Figur 8 - Författarens planförslag till Brunkebergstorg. 
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6.1 Stärka Brunkebergstorg som en del av city 
För att stärka Brunkebergstorg som en del av Stockholms city måste passagen från Sergels 
torg upp mot Beridarebansgatan tydliggöras och vidareutvecklas. Av tidigare analyser 
framgår att passagen är Brunkebergstorgs viktigaste koppling till övriga city12. Fotgängare 
som idag passerar Kulturhuset möts av torgstånd utplacerade mitt i passagen vilka skapar en 
barriär upp mot Beridarebansgatan. En strategisk omplacering av dessa torgstånd, där stånden 
istället för att skapa en barriär följer fasaden från Kulturhusets framsida upp till Riksbankens 
sydvästra fasad, ger torgstånden större utrymme samtidigt som de kan locka förbipasserande 
mot Brunkebergstorg.  
Ett grönstråk som tar sin början i det ensamma träd som idag utsmyckar Beridarebansgatan 
kan skapa en tydligare koppling mellan passagen och övriga stadsrummet kring 
Brunkebergstorg. Grönstråket och torgstånden bidrar med variation i det idag mycket kala 
stadsrummet mellan Riksbanken och Stadsteaterns huvudkontor13. Ett grönstråk på 
Beridarebansgatan har dessutom en bullerreducerande och luftrenande funktion vilket kan öka 
platsens rekreativa värden och stärka Brunkebergstorgs karaktär som en rekreativ plats i 
city14. En utveckling av Stadsteaterns sceningång ut mot Beridarebansgatan till teaterbar med 
öppen fasad som tydligt kommunicerar med gaturummet bidrar till stadslivet i det offentliga 
rummet15. Teaterbaren erbjuder en mötesplats där kultur och gastronomi står i fokus vilket 
stärker kulturens ställning i city16. Kulturhusets bakre fasad ut mot Beridarebansgatan görs 
om till en vertikal park och dämpar det kala och kalla intryck som den renodlade 
betongväggen ger idag. Den vertikala parken ger inte bara en visuell variation utan blir även 
en luftrenande lunga i city17. 

                                                        
12 Se avsnitt Brunkebergstorg idag s. 31 
13 Se avsnitt Att gå i staden s. 13 
14 Se avsnitt Grönska och rekreation s. 24 
15 Se avsnitt Att skapa kontakt mellan den byggda miljön och det offentliga rummet s. 19 samt 
Vision city s. 26 
16 Se avsnitt Vision city s. 26 
17 Se avsnitt Grönska och rekreation s. 24 
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Bild 9 - Förslag till vertikal park (Vänster: Patrick Blanc, 2014, Höger: Egen bild) 

För att kvälls- och nattetid erbjuda en trygg passage belyses den vertikala parken samt 
anslutande byggnader upp med en varm fasadbelysning och mellan träden i grönstråket 
installeras formgivna lyktstolpar18. 
Idag är inte Beridarebansgatan och Brunkebergstorg på ett naturligt sätt sammankopplade 
utan skiljs åt av Malmtorgsgatan utan övergångsställe. För att stärka Brunkebergstorgs 
koppling till övriga city måste kopplingen till Beridarebansgatan och passagen mot Sergels 
torg göras bättre och tydligare. Ett övergångsställe anlagt med samma gatubeläggning som på 
Beridarebansgatan tydliggör kopplingen samtidigt som Brunkebergstorg öppnas upp mot det 
nya hotellet.  

6.2 Brunkebergstorg 
Rumsligheten på Brunkebergstorg idag är inte optimal för att locka stadens befolkning och 
erbjuda dem en variation av rekreation, mötesplatser och tillfällen för spontana aktiviteter19. 
Det finns helt enkelt ingen plats att ta i anspråk. För att Brunkebergstorg ska bli en 
övertygande plats måste den kunna göra skäl för sitt namn, idag har Brunkebergstorg 
karaktären av en park inte ett torg. Med park menas här ett område som huvudsakligen täcks 
av gröna ytor och växtlighet, medan ett torg är öppet och stenbelagt. 
Lösningen är att dela upp Brunkebergstorg i två delar där den norra fontänen samt grönytorna 
runt omkring försvinner till förmån för ett torg. Uppdelningen medför en mindre nivåskillnad 
där torgdelen i gatunivå via en låg trappa kopplas samman med parken. Den södra fontänen 
ligger kvar på samma plats medan bäcken som tidigare kopplat ihop de två fontänerna 
integreras i den låga trappan och skapar en blå koppling mellan parken och torget. Nere på 
torget rinner vattnet ner i marken och pumpas tillbaka till fontänen. Trapporna mellan parken 

                                                        
18 Se avsnitt Trygghet och säkerhet s. 19 samt Gaturummet s. 22 
19 Se avsnitt Brunkebergstorg idag s. 31 
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och torget erbjuder sekundära sittplatser som ger en god överblick över stadsrummet20. 
Torgytan tydliggör inte bara kopplingen mot Beridarebansgatan utan ger plats för 
uteservering till det nya hotellet och ytor för spontana aktiviteter21. Uteserveringen skapar en 
mötesplats med primära sittplatser för besökare och en inbjudan till vistelse22. Ut mot gatan 
skyddas torget av en trädallé, träden skyddar inte bara torget från gatans buller utan ger också 
gatan en tydligare sträckning och karaktär som stadsgata23. Mellan träden placeras bänkar 
som erbjuder sittplatser på torgets offentliga del för de besökare som inte vill sitta på hotellets 
uteservering24. Tre stycken boulebanor inrättas på torget mitt emot riksbanken. För att 
boulebanorna ska uppmana till spontanaktivitet blir det viktigt att utveckla en boule-automat i 
anslutning, boule-automaten har liknande betal- och användningssätt som citybike cyklarna25. 
Kvälls- och nattetid lyses torget upp av markbelysning för att öka känslan av trygghet och 
samtidigt ge karaktär åt platsen26.  
I parken på södra Brunkebergstorg planteras träden om och placeras ut mot gatan för att skapa 
ett tydligare parkrum med mer sammanhängande grönytor. Runt den kvarvarande fontänen 
placeras bänkar samt blomkrukor med kompletterande växter till parkens träd för att skapa 
variation i växtligheten för besökarna27.  

6.3 Gaturummet 
I den mån man genom fysisk planering vill locka besökare till Brunkebergstorg måste ett 
första steg på vägen vara att få stadens människor att upptäcka platsen. Att förstärka 
tillgängligheten till Brunkebergstorg med ett välutformat cykelstråk enligt 
rekommendationerna i TRAST28 ger Stockholms cyklister tillfälle och möjlighet att passera 
Brunkebergstorg på sin väg genom staden och därmed bekantas med platsen. För att stärka 
platsens karaktär som knutpunkt för cyklister anläggs en citybike station. Många som färdas 
med citybikes är noga med att ta reda på var det är enkelt att hämta eller lämna en cykel nära 
sin slutdestination. I kvarteren runt Brunkebergstorg finns många målpunkter för stadens 
cyklande trafikanter. 
Ett tydligt cykelstråk skapar en anledning för fler trafikanter att kvälls- och nattetid välja 
vägen förbi Brunkebergstorg och kan därmed öka tryggheten på platsen29. Gatuparkeringen 
längs Malmtorgsgatan tas bort för att göra plats åt cykelstråk i vardera riktningen. Gatans 
barriäreffekt för fotgängare minskas inte av åtgärden eftersom cykelstråken tar upp den 
tidigare ytan för parkering. Däremot ger fler övergångsställen med tydligare refuger tryggare 
passager. 

                                                        
20 Se avsnitt Att stå, sitta och förfriska sig i staden s. 14 
21 Se avsnitt Grönska och rekreation s. 24 
22 Se avsnitt Att stå, sitta och förfriska sig i staden s. 14, Mötesplatser s. 16 samt Vision city s. 
26 
23 Se avsnitt Gaturummet s. 22 
24 Se avsnitt Att stå, sitta och förfriska sig i staden s. 14 samt Mötesplatser s. 16 
25 Se avsnitt Grönska och rekreation s. 24 
26 Se avsnitt Trygghet och säkerhet s. 19 samt Gång- och cykeltrafik s. 23 
27 Se avsnitt Att stå, sitta och förfriska sig i staden s. 14 
28 Se avsnitt Gång- och cykelstråk s. 23 samt Vision city s. 26 
29 Se avsnitt Trygghet och säkerhet s. 19 
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7. Avslutande diskussion 
Brunkebergstorg är i behov av en upprustning och en rumslig renovering för att öka dess 
kapacitet att ta emot förbipasserande och bjuda in till vistelse. En ombyggnad ökar 
Brunkebergstorgs möjligheter att få en roll som en plats för rekreation och möten i city. 
Många stråk i city har en direkt koppling till Brunkebergstorg och skulle kunna bidra med 
många besökare, men innan det blir verklighet måste stadens invånare skapa en positiv idé om 
platsen. Initiativet att bilda hotell i Sparbankens gamla kontor kommer att ge platsen en mer 
varierad publik än tidigare, en publik där färre än tidigare är bekanta med staden vilket ökar 
betydelsen av att Brunkebergstorg kan erbjuda en bra första upplevelse. Det må vara lockande 
att ge Brunkebergstorg ett kraftig ansiktslyft och inrätta marknader, caféer och aktiviteter, 
med andra ord skapa allt som i teorin talar för att en plats kommer att myllra av stadsliv. Detta 
bör dock göras ett steg i taget. Det kan vara ofördelaktigt för platsen om den ”programmeras” 
i för stor utsträckning. En rumslig renovering som öppnar upp platsen för vistelse tillsammans 
med fler mötesplatser är ett första steg för att anpassa Brunkebergstorg till de människor som 
primärt kommer att använda platsen, hotellgäster och förvärvsarbetare. Beridarebansgatans 
upprustning tillsammans med ett nytt cykelstråk öppnar upp för övriga stadens invånare att 
upptäcka Brunkebergstorg och på sikt har platsen eventuellt blivit en ny mötesplats i 
Stockholm city med stadsliv och aktivitet över hela dygnet, något som kan bidra till att 
Stockholms city får en större nattlig publik. Men det finns med säkerhet inget som garanterar 
att en plats kommer att översvämmas av liv och rörelse endast för att platsen renoveras och 
mötesplatser skapas. Det blir därför viktigt att som planerare inte låta sig styras av 
önsketänkande och ”programmera” en plats till hundra procent utan lämna ett visst utrymme 
för att se hur platsen utvecklas. Lyckas planeringen skapa en befolkad plats kan platsen i ett 
senare skede vidareutvecklas och fler mötesplatser och aktiviteter inrättas. Misslyckas 
planeringen vid en hundra procentig ”programmering” finns det mycket små utrymmen för 
justeringar och platsen riskerar att bli oanvänd. 

  



 39 

8. Referenser 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber 
 
Anders Berg, Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, 2013, ”Planbeskrivning detaljplan för 
Trollhättan 29, 31, 32 och 33, Skansen 25 mm i stadsdelen 
Norrmalm”, http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-
planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2012-13546 (hämtat 2014-05-
09) 
 
Anna Sundbland, Swedbank, Ciscon, 2011, ”Swedbank flyttar till nytt huvudkontor i 
Sundbyberg”, http://www.swedbank.se/om-
swedbank/press/pressmeddelanden/index.htm?pressId=547330 (hämtat 2014-05-09) 
 
Apple. (2014). Apple store London [fotografi]. http://www.apple.com/jobs/uk/retail.html 
(hämtad 2014-05-15) 
 
Berman, B. (2001). Klara 1950 – gator och näringar i en citystadsdel. Borås: Stockholmia 
förlag 
 
Berman, B. (2003). Handelsplats, shopping, stadsliv. Stockholm: Symposion 
 
Blanc, P. (2007). BHV Homme, Paris. 
[fotografi]. http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/paris/bhv-homme-paris 
(hämtad 2014-05-05) 
 
Boverket (2010), Låt staden grönska – klimatanpassning genom grönstruktur. Karlskrona. 
Lenanders Grafiska 
 
Boverket. (2013). Planera för rörelse! – en vägledning om byggd miljö som stimulerar till 
fysisk aktivitet i vardagen. Karlskrona. Boverket internt 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Slovenien: Liber 
 
Cars, Tunström och Dethorey. (2010). Mötesplatser i Stockholmsregionen. Stockholm. 
Lenanders Grafiska. Regionplanekontoret 
 
David P. Farrington och Brandon C. Welsh, Brottsförebyggande rådet, 2007, ”Förbättrad 
utomhusbelysning och 
brottsprevention”, http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006312/2008_forba
ttrad_belysning_och_brottsprevention.pdf (hämtad 2014-05-07) 
 
TSO, ”Shared Space”, 
2011, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3873/ltn-
1-11.pdf (hämtad 2014-05-18) 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2012-13546
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2012-13546
http://www.swedbank.se/om-swedbank/press/pressmeddelanden/index.htm?pressId=547330
http://www.swedbank.se/om-swedbank/press/pressmeddelanden/index.htm?pressId=547330
http://www.apple.com/jobs/uk/retail.html
http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/realisations/paris/bhv-homme-paris
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006312/2008_forbattrad_belysning_och_brottsprevention.pdf
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006312/2008_forbattrad_belysning_och_brottsprevention.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3873/ltn-1-11.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3873/ltn-1-11.pdf


 40 

 
Farr, D. (2008). Sustainable Urbanism. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Forshed, K. & Melin, P. (1996). Vägar till vackrare vägrum. I: Arkitektperspektiv på vägen i 
staden. 75-110. Stockholm: Stiftelsen Arkus 
 
Förnyelseavdelningen, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, 2012, ”VISION 
CITY”, http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Mansklig-stad/Vision-for-City/ (hämtad 2014-04-
03) 
 
Gehl, J. (2010). Cities for people. Washington, DC: Island Press 
 
Gehl, J. (1980). Life Between Buildings. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc. 
 
Gehl, J och Gemzøe, L. (2001). new city space. Köpenhamn: The Danish Architectural Press 
 
Gehl, J och Gemzøe, L. (1996). Public places public life. Skive: Arkitektens Forlag, 
Kunstakademiets Forlag 
 
Gullberg, A. (2001). City – drömmen om ett hjärta. Moderniseringen av det centrala 
Stockholm 1951-1979 del 1. Stockholm: Stockholmia förlag 
 
Göran Sidenbladh, Liber, 1981, ”Planering för Stockholm 1923-
1958”, http://digitalastadsmuseet.stockholm.se (hämtad 2014-05-14) 
 
Katarina Graffman, Åsa Paborn, Sveriges Utbildningsradio AB, 2012, ”Hur uppstår en 
mötesplats”, http://www.ur.se/Produkter/172339-UR-Samtiden-Motesplatser-i-staden-Hur-
uppstar-en-motesplats (hämtad 2014-04-24) 
 
Klas Lundkvist, Stockholms stadsmuseum, Samlingsavdelningen/Faktarumsenheten, 2006, 
”Norrbro och 
Strömparterren”, http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/Rapport_Norrbro_och_Stro
mparterren.pdf (hämtad 2014-05-09) 
 
Krom Galerie. (2013). Eclairage-novateur-pour-les-commerces-lyonnais 
[fotografi]. http://blog.pap.fr/jeromeaugereau/eclairage-novateur-pour-les-commerces-
lyonnais/ (hämtad 2014-05-17) 
 
Listerborn, C. (2002). Trygg stad – Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 
policyutveckling och lokal praktik. Göteborg: Chalmers 
 
Petersens, L. (1950). Brunkebergstorg, f.d. kvarteret ÅSKSLAGET 
[fotografi]. http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=22500 (hämtad 2014-05-12) 
 

http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Mansklig-stad/Vision-for-City/
http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Preview.fwx?&position=8&archiveType=ImageFolder&archiveId=5000&albumId=5000&sorting=ModifiedTimeAsc&search=((IPTC550%20contains(Publikation))%20or%20(IPTC550%20contains(Dokument)))%20and%20(norrbro)&fileId=2B32CAB23E382951D637BA8AA7F072628D0DF55B7E69DFFAE8C72C4915B4B532AD82B864ABAB81A129908D2ED40F34D36C598B3AB7DA9FE68F3927EF2019B889D3AAF114AABF11E300F4897ACAF6C6E9728286655E20DB116D42C2957E0A1967361ECBCD6BF4378554749479E50B0658EBD43B8947FD58F688E433CB137D27667782083A45859EC47D81F561E5EB99B408F9D7A4F2467583B9F6649017EFFDF363CA84883A3382F1BD57AAC9B4DF3D472C346E6E1130770A854F57E362DADE0A9D3B3379E557EB39418DFA19F01912FE537A075B02003D4BB3F09A9C1DD8530A
http://www.ur.se/Produkter/172339-UR-Samtiden-Motesplatser-i-staden-Hur-uppstar-en-motesplats
http://www.ur.se/Produkter/172339-UR-Samtiden-Motesplatser-i-staden-Hur-uppstar-en-motesplats
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/Rapport_Norrbro_och_Stromparterren.pdf
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/Rapport_Norrbro_och_Stromparterren.pdf
http://blog.pap.fr/jeromeaugereau/eclairage-novateur-pour-les-commerces-lyonnais/
http://blog.pap.fr/jeromeaugereau/eclairage-novateur-pour-les-commerces-lyonnais/
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=22500


 41 

Stockholms stad, Statistiska centralbyrån [SCB], 2012, ”Registrerade bilar, bussar och 
motorcyklar den 31 dec 1905-
2012”, http://www.statistikomstockholm.se/images/stories/excel/Tabell%2028.htm (hämtad 
2014-05-08) 
 
Stockholms stad, Statistiska centralbyrån [SCB], 2014, ”Förvärvsarbetande befolkning i 
Stockholm”, http://www.statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik (hämtad 2014-
05-09) 
 
Stockholm stad. (2014). Kulturhuset 
[fotografi]. http://www.stockholm.se/KulturFritid/Kulturhuset-Stockholm/ (hämtad 2014-05-
09) 
 
Ståhle, A. (2010). Brunkebergstorg – nulägesanalys och designstöd. Stockholm. Spacescape 
 
Sydsvenskan. (2014). Det är vår i Malmö. [fotografi]. http://www.sydsvenskan.se/malmo/det-
ar-var-i-malmo/ (hämtad 2014-05-10) 
 
Taner Oc & Steven Tiesdell. (1999). The Fortress, the panoptic, the regulatory and the 
animated: planning and urban design approaches to safer city centres, Landscape Research, 
24:3, 265-286, http://dx.doi.org/10.1080/01426399908706563 (hämtad 2014-05-02) 
 
Tomas Johansson och Margareta Carlsson, Statistiska centralbyrån [SCB], 2013, 
”Ensamstående utan barn är Sveriges vanligaste hushåll”, http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/367855/ (hämtad 
2014-05-09) 
 
TRAST. (2008). Trafik för en attraktiv stad. Edita 

http://www.statistikomstockholm.se/images/stories/excel/Tabell%2028.htm
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Kulturhuset-Stockholm/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/det-ar-var-i-malmo/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/det-ar-var-i-malmo/
http://dx.doi.org/10.1080/01426399908706563
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/367855/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/367855/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/367855/

	Sammanfattning
	Abstract
	1. Inledning
	1.2 Syfte
	1.3 Metod och avgränsningar

	2. Strategier för att skapa en befolkad offentlig plats
	2.1 Det offentliga rummet
	2.1.1 Tre typer av utomhusaktiviteter
	2.1.2 Att gå i staden
	2.1.3 Att stå, sitta och förfriska sig i staden
	2.1.4 Mötesplatser
	2.1.5 Att skapa kontakt mellan den byggda miljön och det offentliga rummet
	2.1.6 Trygghet och säkerhet

	2.2 Handeln – människor vill möta andra människor
	2.3 Gaturummet
	2.3.1 Biltrafik
	2.3.2 Gång- och cykelstråk

	2.4 Grönska och rekreation

	3. Vision city
	4. Historia
	4.1 Innan cityomdaningen
	4.2 Efter cityomdaningen

	5. Brunkebergstorg idag
	5.1 Karaktär
	5.2 Bilflöden
	5.3 Gångflöden
	5.4 Entréer mot Brunkebergstorg
	5.5 Stadsrummet

	6. Planförslag till nya Brunkebergstorg
	6.1 Stärka Brunkebergstorg som en del av city
	6.2 Brunkebergstorg
	6.3 Gaturummet

	7. Avslutande diskussion
	8. Referenser

