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1. Sammanfattning
1.1 Om analyserna
Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga tillgängligheten i en 
stadsstruktur med hjälp av en axialkarta. Axialkartan byggs upp av det 
minsta antalet siktlinjer som kan inskrivas i gatu- och gångvägssystemet. 
Axialkartan är där igenom i grunden en kognitiv modell, dvs att rumssys-
temet beskrivs utifrån ett upplevelseperspektiv. 

Inom space syntax benämns relationen mellan de ingående delarna som 
rumslig integration. Kort sagt, en väl integrerad linje är väl tillgänglig i 
det analyserade området. Det intressanta med integrationsvärdena är att 
de, trots den renodlat rumsliga bakgrundsdatan, visat sig ge en mycket 
god bild av stadslivet och dess skiftande grader av intensitet i traditionella 
städer (vilket verifi erats med gångtrafi kmätningar, bl.a på Södermalm). 
Vad som därmed skapats inom space syntax-forskningen är en analysme-
todik som undersöker och i många fall kan sägas fånga grundläggande 
relationer mellan stadsform och stadsliv.

Med hjälp av analyserna ges här en möjlighet till att utvärdera planskis-
sers ekonomiska och sociala konsekvenser redan på ritbordet och därmed 
kontinuerligt bearbeta dem för att bättre uppnå uppsatta mål. (Läs mer 
på www.spacescape.se)

1.2. Analys av Karlstad
Centrum
Karlstad som helhet visar upp en rumslig integrationsstruktur som är 
förvånansvärt starkt samlad till de centrala stadsdelarna Centrum, Haga, 
Norrstrand och Sundsta, trots det fl ikiga lanskap som Klarälven skapar. 
Orsaken är dels att de centrala stadsdelarna har en starkt integrerande 
bebyggelsestruktur i form av ett rutnät, även om de för varje stadsdel är 
deformerade på olika sätt. Dels att de broar som korsar Klarälven, utför 
ett effektivt arbete när det gäller att föra dessa stadsdelar samman. Den 
allmänna slutsatsen av detta är att den traditionella stadskärnan fortfaran-
de spelar den centrala rollen som främsta mötesplats för Karlstadsborna, 
något som inte alltid är fallet.

Karlstads ytterområden 
Karlstads ytterområden kännetecknas här av ett rumsligt segregerat 
stadslandskap. Ett landskap där främst planeringsideologin snarare än 
infrastrukturen och topografi n har bidragit till segregationen. I de fl esta 
fall rör det sig om villa- och radhusområden, till exempel Hagalund, 
Färjestad och Lorensberg, där segregation ofta uppfattas som en kvalitet. 
Samtidigt innebär en sådan social profi lering av stadsdelar att vissa stads-
delar får lägre status, det vill säga att det är ett stadslandskap som bidrar 
till social segregation.

Utbyggnadspotential
Centrum som en av de tre tillväxtnoderna i Karlstads översiktsplan har 
en mycket god potential att konkurrera med de mer externa noderna och 
fortsätta att utvecklas vid sidan av dessa. Däremot uppvisar inte de andra 
noderna i Bergvik och Kronoparken samma rumsliga underlag, vilket lyf-
ter fram två saker. Dels att attraktionskraften hos dessa i betydligt högre 
grad vilar på de funktioner och det innehåll som förläggs till dessa och 
inte på deras goda läge ur gångtrafi kssynpunkt. Dels att i den mån deras 
läge är en tillgång så är detta ur biltrafi kssynpunkt, något som dock inte 
denna analys berör. Uttryckt annorlunda, i Centrum fi nns vad man kan 
kalla ett spatialt kapital som inte fi nns i Bergvik och Kronoparken, men 
som med hjälp av bland annat denna analys kan utvecklas.

Ett annat område som idag är synnerligen segregerat är de stora hamn- 
och industriområdena i sydväst, vilka omfattar några av de mest attraktiva 
lägena i hela Karlstad med närhet till både Vänern och centrala Karlstad. 
I det läge där dessa industrier börjar avvecklas, fl ytta eller byta verksam-
hetsinriktning, vilket händer i många städer över hela världen idag, före-
faller detta vara ett synnerligen attraktivt expansionsområde för Karlstad. 
Eller uttryckt annorlunda, det förefaller som om Karlstad här har attrak-
tiv mark att växa i som står sig mycket starkt i konkurrensen om företags-
etableringar och nya invånare. Järnvägens barriäreffekt är därför mycket 
olycklig i detta område.

Global integration - Hela Karlstad. Rumslig struktur visande den globala integrationen, där rött står 
för hög integration och blå för låg.  Kartan fångar den rumsliga integrationen i staden som helhet.

Lokal integration - hela Karlstad. Rumslig struktur  visande den lokala integrationen, där rött står 
för hög integration och blå för låg. Kartan fångar den rumsliga integrationen inom varje grannskap.
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2. Inledning
2.1. Uppdraget
Spacescape AB har fått i uppdrag av Karlstads kommun stadsplanerings-
förvaltningen att genomföra en Space syntax-analys av den befi ntliga 
situationen för Karlstad stad. I uppdraget har även en fördjupade analys 
av områdena Centrum, Inre hamnen och Välsviken ingått.

Spacescape AB har ett nära samarbete med Space Syntax Limited (www.
spacesyntax.com) i London och är det enda konsultföretag i Sverige som 
kommersiellt använder deras programvara.

2.2. Tillvägagångssätt och syfte
Analysen har gjorts med hjälp av programvaran Howdee. Med denna har 
en s.k axialkarta av Karlstad stad byggts upp. I analysen av fördjupnings-
områdena har mindre modeller använts för att fånga det förfl yttningssys-
tem som områdena är en del av.

Syftet är att genom en Space syntax-analys belysa Karlstads bebyggelse-
struktur och dess effekter på sociala, ekonomiska och miljömässiga aspek-
ter. Analysen skall framför allt ses som en studie där det övergripande  
rumsliga sammanhanget klargörs och som ett underlag för diskussion 
inför det fortsatta planarbetet. Mer specifi ka frågeställningar med tillhö-
rande slutsatser innefattas inte i detta skede.

Analysen har genomförts med utgångspunkt i de kommunala målsätt-
ningarna och strategierna som formulerats i Karlstads översiktsplan. 
De rumsliga förutsättningarna för utbyggnadsstrategierna; förtätning, 
omvandling och byggande på jungfrulig mark har konkretiserats i och 
med de valda fördjupningsområdena.

2.3. Rapportens upplägg
Rapporten består av två delar. Den första delen är en introduktion till 
Space syntax. Den andra är en beskrivning av den befi ntliga situationen 
för Karlstad som helhet och tre fördjupningsområden mer specifi kt. Här 
förs också en diskussion om de rumsliga förutsättningarna inför det fort-
satta planarbetet.

Analysen av den befi ntliga situationen och diskussionen inför det fort-
satta planarbetet går bra att ta till sig utan att ha läst den första delen, 
men för att få en djupare förståelse är introduktionen av Space syntax till 
stor hjälp.

2.4. Medverkande
Lars Marcus, Spacescape AB
Tobias Nordström, Spacescape AB
Daniel Nordholm, Karlstad kommun, Stadsplaneringsförvaltningen
Göran Åberg, Karlstad kommun, Stadsplaneringsförvaltningen

Grundmodell. Modellen i analysen är en s. k axialkarta. Varje linje kan förenklat sägas motsvara en 
siktlinje som är fysiskt tillgänglig för en fotgängare.

Fördjupningsområden. I analysen har tre områden med olika rumsliga förutsättningar och innehåll 
studerats. Dessa är Centrum (A), Inre hamnen (B) och Välsviken (C).

(A)

(B)

(C)
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3. Om space syntax
3.1. Att beskriva den byggda miljöns 
konfi gurationer
Space syntax är en uppsättning rumsanalytiska metoder utvecklade av den 
engelske arkitekturforskaren Bill Hillier och hans kollegor vid University 
College London. 

Bak grun  den är att ett grundläggande behov inom arkitekturforskningen, 
liksom all forsk ning, är att utveckla fruktbara tekniker att beskriva sitt 
forsknings objekt. Inom arkitektur forskningen handlar det då om den 
byggda miljön, både som fysisk form och rumslig struktur.

Detta är inte alldeles enkelt då det fi nns många utgångs  punkter utifrån 
vilka vi kan beskriva den byggda miljön. Vi kan beskriva den som 
tekniskt system, exem pelvis utifrån dess hållfasthet, dess klimat skyddande 
förmåga eller dess olika försörj nings system. Vi kan beskriva dess funk-
tion alitet, till exempel i form av dess förmåga att här bärgera olika verk-
samheter eller att styra och underlätta fl öden. Eller vi kan beskriva den 
som konstnärligt eller estetiskt objekt, till exempel vilka upplevelser och 
associa tio ner den väcker.

Det är framför allt när det gäller att studera relationen mellan byggd 
form och funktionellt utfall som space syntax-forskningen erbjuder nya 
angreppssätt och även kan visa på nya forskningsresultat. Kärnan här är 
just att man utvecklat tekniker att beskriva bygg nader eller stadsdelar på 
ett sätt som visat sig avgörande för deras funk tion alitet. 

Det nya kan samman fattas i att man använder sig av topologiska beskriv-
ningar snarare än geometriska, det vill säga att man beskriver bebygg-
elsens upp byggnad utan avse en de på avstånd eller geometrisk form utan 
fokuserar på dess delars inbördes lägen och relationer. Man försöker med 
andra ord beskriva delarnas inbördes lokalisering i hel  heten snarare än 
delarna i sig, eller som man säger, bebygg elsens konfi guration. Om vi 
exempelvis vill studera rummen i en byggnad så försöker man beskriva 
hur des sa rum förhåller sig till varandra snarare än att beskriva dem var 
och ett för sig.

 

För att förtydliga kan vi ta ett exempel. Låt säga att fi gurerna A, B och 
C i fi gur 1 visar tre myc ket förenklade byggnader, samtliga bestående av 
nio rum med samma form och mått. Om vi då ser till deras geometri är 
de påfallande lika varandra men om vi med hjälp av en graf beskriver de 
ingående rummens förhållande till varandra, deras topo logi, ser vi att de 
är fundamentalt olika. 

Vad man inom space syntax-forskningen visat är just hur avgörande dessa 
skillnader är för den funktionella potentialen hos de olika husen. Kort 
kan man säga att det som avgör det enskilda husets användning snarare 
är hur de olika rummen är sammanbundna med varandra än de enskilda 
rummens form i sig.

Det förefaller exempelvis mycket besvärligt att använda hus A som 
bostad, då mer eller mindre alla förfl yttningar inom byggnaden inne-
bär att man måste passera andra rum och därmed ständigt ge upphov till 
störningar. Husets konfi guration tycks snarare peka mot någon form av 
helgedom där man rör sig i en slags procession mot byggnadens in nersta 
rum. Hus B däremot förefaller helt möjligt att använda som bo stad men 
har med sin korridorlika kärna och vidhängande rum en struktur vi 
framför allt känner igen från olika institutioner, såsom skolor eller sjuk-
hus eller varför inte kontors byggnader. I hus C slutligen hittar vi kanske 
den mest tilltalande bostads lösningen med fl era möjlig heter att ”gå runt” 
vilket brukar medföra en känsla av rymlighet samt friheter vad gäller 
användningen.
 
Den geometriska formen och storleken på de enskilda rummen spelar 
naturligtvis också roll, men de fl esta rum tagna för sig går trots allt att 
använda på många olika sätt. Det avgör ande blir istället rummets läge i 
förhållande till andra rum. Man kan till och med säga att vad som till stor 
del avgör ett enskilt rums användnings   möjligheter lig ger utan för detta 
rum i sig. Jämför exempelvis rummet längst upp till vänster i hus A och 
hus C. De är exakt lika i sina mått och dörröppningarnas läge, men be ro-
ende på hur övriga rum i byggnaderna är samman bundna har de ändå 
olika funk tio nel la förutsättningar.

A

B

C

Figur 1. Tre byggnadsplaner och konfi gurativa beskrivningar av dem. 
Byggnadsplaner som plangeometriskt kan förefalla lika kan konfi gurativ vara mycket olika. 
(Hillier 1996).
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3.2. Grundfunktionerna vistelse och 
förfl yttning
Space syntax-analyser går lika bra att använda när det gäller städer eller 
stads delar som enskilda byggnader. Problemet när det gäller städer och 
stadsdelar är att det är svårare att defi niera de enskilda rummen för att 
säga hur de förhåller sig till var andra. Stads rummet är ju kontinuerligt 
och därmed i princip ett och det samma. Även om vi kan urskilja vissa 
tydliga platser, såsom exempelvis stadens centrala torg eller lik nan de, är 
det ändå svårt att entydigt säga vilka de olika stads rummen är och hur de 
förhål ler sig till varandra.

Här är det viktigt att se att man inom space syntax inte bara gör mer 
grund lägg ande beskrivningar av den byggda miljön i sig – det vill säga 
formsidan i relationen mel lan form och funktion – utan även diskuterar 
funktionssidan på en mer grundlägg ande nivå. 

Inom funktionalismen exempelvis, diskuterade man funktioner på 
mycket spe cifi k nivå. Enskilda rum delades in och gavs precisa funktioner 
såsom sittgrupp, ar betshörna och matplats. På samma sätt delades bosta-
den in i rum med olika funk tioner såsom mat rum, sovrum eller sällskaps-
rum. Även staden delades som bekant in på det ta sätt i zoner för bostads-
ändamål, arbete, rekreation och så vidare. 

I många fall kan det slagets arbete med funktioner sägas handla om att 
lokalisera funktioner till olika plat ser. Det vill säga att funktionerna inte 
är särskilt beroende av den byggda formen utan helt enkelt ges en plats i 
en plan, det må vara i en bostads plan eller en stadsplan.
 
Inom space syntax vill man dock diskutera funktioner som verkligen är 
beroende av den byggda formen; funk tioner av rummet snarare än funk-
tioner i rummet. I princip kan ju ett och samma rum taget för sig, i lika 
hög grad användas som matrum, sov rum eller arbetsrum. Funktionerna 
sova, äta, arbeta är i allmänhet inte beroende av den bygg da formen i 
någon direkt mening. Inom space syntax diskuterar man därför funk-
tioner av ett mer grundläggande slag för vilka den byggda formen verk-
ligen kan sägas ha betydelse. Det man då istället diskuterar är vad man 
kallar två grund funktioner, näm          ligen vistelse och förfl yttning, vilka får 
klara rumsliga konsekvenser.

Dessa är således funktioner av ett mer grundlägg ande slag än vad vi är 
vana att disku tera inom stadsplaneringen. Om vi tar staden som exempel 
kan vi faktiskt säga att den är ett rumsligt svar på dessa båda grundfunk-
tioner. Å den ena sidan har vi i alla stä der ett samband av rum för 
förfl yttningar, det vill säga stadens gator och torg, å den andra en serie 
rum för vistelse, stadens tomter och kvarter. Samma distinktion mel lan 
rum primärt använda för förfl yttningar och andra rum primärt använda 
för vis telse fi nner vi även i byggnader så fort de blir lite större eller når en 
viss grad av komplexitet.

Figur 2. Vistelse och förfl yttning. 
Ett exempel på ett stadsutsnitt där stadens indelning i två fundamentala rumskategorier framgår tyd-
ligt. Dels ett kontinuerligt stadsrum i form av gator och torg, primärt använd för förfl yttningar, dels ett 
diskontinuerligt stadsrum i form av tomter och kvarter, primärt använt för vistelse.
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3.3. Att beräkna den rumsliga 
integrationen
När vi vill göra en syntaktisk analys av ett stadsområde handlar det 
framför allt om gatu strukturens inverkan på förfl yttnings strömmar och 
här har space syntax-forsk ningen gjort betydelsefulla upptäckter. Det 
visar sig nämligen att sättet på vilket gatu nätet i en stadsdel är uppbyggt 
har en mycket stark inverkan på var varierande kon centrationer av 
fl öden uppstår, både när det gäller gångtrafi k och biltrafi k. Detta ger en 
kompletterande bild till diskussionen om attraktioner av olika slag som 
annars förs, där betydelsen av sådant som tunnelbane stationer, varuhus 
eller helt enkelt skön heten hos en plats beto nas. Uppenbarligen spelar 
även dessa aspekter roll för hur vi rör oss i sta den, men den konfi gura-
tiva uppbyggnaden har visat sig ha betydligt större betydelse än vi tidigare 
känt till.

Eftersom det är fl ödet av förfl yttningar vi är ute efter att fånga i vår 
modell hjälper det oss också med hur vi ska beskriva det stadsområde vi 
är intresserade av i model len. Vi kan nämligen lite förenklat tänka oss att 
förfl yttningar äger rum längs räta linjer. I princip är det ju så vi förfl yt-
tar oss även om vi gör avsteg på vägen. Det har därmed vi sat sig frukt-
bart att beskriva det kontinu erliga stadsrummet i form av linjer, där varje 
lin je då kommer att representera en gatu- eller gångvägssträckning. Om 
vi utgår från en karta av det stadsområde vi är intresserade av kan detta i 
förfl yttnings hänseende såle des beskrivas med det minsta antalet räta linjer 
som täcker in hela strukturen av gator och platser i området.

När vi gjort detta har vi istället för ett enda kontinuerligt rum ett begrän-
sat antal linjer vars inbördes förhållande vi kan analysera. Nästa steg blir 
då att fi nna ett mått som fån gar den enskilda linjens eller gatusträckning-
ens förhållande till de övriga i gatu sys temet. Detta gör man genom att 
beräkna hur pass tillgänglig eller integrerad en viss lin je är i förhållande 
till de andra. Återigen är det frågan om ett topologiskt mått snarare än 
ett mått i meter. Man beräknar helt enkelt det genomsnittliga antalet steg 
som varje enskild linje befi nner sig från varje annan linje i systemet. Med 
steg menar man här hur många linjer man måste passera för att nå en viss 
annan linje, eller uttryckt annor lun da, hur många riktnings förändringar 
man måste företa.

Detta värde som man kallar integrationsvärdet, beräknar man således för 
varje lin je vilken därmed får ett värde som faktiskt kan sägas beskriva hur 
denna linje förhåller sig till de övriga linjerna i systemet. En linje som 
på detta sätt befi nner sig nära, det vill säga få steg från de andra linjerna, 
borde alltså få ett lågt värde medan en som ligger relativt avskilt borde 
få ett högt. Nu har man dock inverterat värdena efter som det stämmer 
bättre med vår intuition att ett högt värde också borde innebära en hög 
integration och omvänt. Ett högt värde innebär således att linjen eller den 
gata den representerar, befi nner sig relativt ”nära” eller är välintegrerad 
med de övriga linjerna i gatusystemet.

Figur 3. Representationer av det offentliga rummet.
Ett stadsområdes kontinuerliga rum av gator och torg högst upp och samma gator och torg 
beskrivna med minsta antalet räta linjer längst ner (Hillier 1996).
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3.4. Integrationsvärdet fångar 
trafi kfl ödet
Poängen här är att det visat sig att gator med höga integra tionsvärden 
också är gator som används mer för förfl ytt ningar inom gatusystemet 
i fråga. Välintegrerade gator är helt enkelt mer besökta och använda 
gator. Men detta är bara början. Det har även vi sat sig att väl besökta och 
väl använda gator leder till en rad andra konsekvenser. Det är till exempel 
inte svårt att tänka sig att sådana gator innehåller goda butikslägen, vil ket 
i sin tur kan få konsekvenser för hyresnivåer. Inte heller att sådana butiks-
stråk i sin tur kan fungera som attraktioner och dra till sig än fl er besö-
kare. Vi får helt enkelt något vi kan beskriva som synergieffekter.

Men det kan även få konsekvenser av mer socialt slag. Välbesökta platser 
upplevs ofta som trygga i den mening som är typisk för städer, nämligen 
att vi upplever trygg het ge nom närvaron av andra människor. Nu kan det 
naturligtvis fi nnas fördelar även med mer segregerade lägen, exempelvis 
om vi vill undvika biltrafi k. Vi kan således även va ra ute efter lägen som 
skänker ett visst lugn där vi kan vara mer ostörda. Poängen är att space 
syntax-analysen hjälper oss att bättre förutse effekterna av en planstruktur 
oavsett om vi efter strävar det ena eller det andra. Det är ett medel som 
inte föreskriver målen, utan ett stöd som hjälper oss att förstå möjlighe-
terna i ett område bättre eller förutse vad en planförändring kan komma 
att innebära.

Vi kan alltså säga att integrationsvärdet fångar något av den funktionella 
poten ti alen hos en gata när det kommer till trafi kfl öden och att detta i sin 
tur har stor inverkan på andra kvalitéer hos gatan. För att ta ett exempel 
så har en studie av Södermalm i Stock holm visat att integra tionsvärdena 
i en population av 69 gator korrelerade till strax över 70 % med antalet 
gående på samma gator. Detta ett mycket starkt sam band, men inte ovan-
ligt för space syntax-analyser, vilket tyder på att gatunätets konfi guration 
är en mycket viktig infl uens på trafi k strömmarna även i Stockholm.

Nu är det ett tidskrävande och omständligt arbete att beräkna integra-
tions-värdet för var   enda gata i ett stadsområde, i synnerhet som vi ofta 
behöver ta in ganska stora om land. Inte heller är en lista med siffror 
särskilt talande när det gäller att tillgodogöra sig den konfi gurativa karak-
tären hos en stadsdel. Därför har man utvecklat program vara som kan 
utföra beräkningarna och som dess utom även kan presentera resul tatet i 
form av en kartbild. Man kan säga att man bygger upp en modell av det 

om råde man är in tres serad av genom att beskriva det i form av linjer på 
det sätt som vi talat om, utifrån vil ka programmet kan beräkna integra-
tionen för var och en. Resul taten ges sedan både i form av en tabell med 
siffer värden och en kartbild med linjerna representerade i färger från rött 
till blått, där rött står för hög integration och blått för låg.

Dessa bilder är ovanliga i det att de i allmänhet förmår ge en bild som 
överens stäm mer väl med innehållet i det analyserade området - till exem-
pel intensivt använda gator, viktiga butiksstråk och så vidare - utifrån 
data som enbart bygger på den rums li ga uppbyggnaden i området. Det 
vill säga att vi utifrån en renodlad rumslig beskriv ning även lyckas fånga 
vad som sker i rummet. Vad vi således har är en modell som fångar ett 
samband mellan form och funktion för det område den avser.

Dessutom kan vi beskriva sådana modeller som intelligenta eftersom vi 
kan göra förändringar i dem, till exempel för att pröva ett nytt planför-
slag, och därefter få en bild av de funktionella effekterna av en sådan 
förändring. Naturligt vis får man in te över tolka resultaten, men som 
planeringsstöd använt med förnuft har sådana space syntax-analyser visat 
sig mycket användbara.

Figur 4. Integrationsvärden och antal gångtrafi kanter.
En stadsdel med inlagda integrationsvärden för varje linje till vänster och antalet gångtrafi kanter till 
höger (Hillier 1996).
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3.5. Tillvägagångssätt
Det fi nns olika programvaror som analysen kan utföras med, exempel-
vis Axman och Ovation, men bygger alla på de teoretiska utgångs punk-
ter som redovisats ovan. Ovation har den fördelen att det är kompatibelt 
med GIS-program som Map info, så att space syntax-analyser kan samman-
ställas med annan GIS-baserad   data.
 
Med hjälp av programvaran bygger man upp en modell som kallas axial-
karta av det aktuella området. Av stor betydelse är att göra denna modell 
tillräck ligt stor för att inte råka ut för rand  effekter. Det är helt enkelt 
så att gator i utkanten av en sådan modell av pro gram met uppfattas 
som svagt inte grerade, medan de i själva verket kan vara mycket välinte-
grerade då gatunätet i verklig heten fortsätter. Man behöver därför ta med 
ett omland till det område vilket analysen avser, för att undvika miss-
visningar.                                      
 
I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att separata modeller måste 
byggas upp för olika trafi kslag som gångtrafi k och biltrafi k, eftersom 
de rums samband som är tillgängliga för en bilist av naturliga skäl inte 
är desamma som för en gående. Här be   höver dessutom omlandet göras 
betydligt större vid en modell för biltrafi k än en för gång trafi k, då sådan 
trafi k infl ueras av betydligt större trafi ksystem.

Figur 5. Integrationsanalys på Södermalm.
Axialkarta över Södermalm visande global integration (Marcus 2000).
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3.6. Att tolka axialkartan
Som hjälp för att förstå tolkningen av de olika axialkartor som space 
syntax-analysen ger följer här några enkla riktlinjer.  För det första är det 
viktigt att se att axialkartan kan tolkas ur tre synvinklar.

För det första ger axialkartan upphov till en ren linjestruktur. Det vill 
säga den struktur av linjer vi fi nner oavsett deras integrationsvärden. Vi 
ser då bara till hur mängden linjer, längden på linjer och de geometriska 
mönster de ger upphov till varierar över det område vi analyserar. Efter-
som linjerna representerar stadsrum som samtidigt är visuellt överblick-
bara och fysiskt tillgängliga säger redan detta en hel del om det studerade 
området. Om området till exempel innehåller förhållandevis korta linjer 
innebär detta att området är mer rumsligt uppbrutet än ett område med 
förhåll andevis långa linjer. Detta kan exempelvis bidra till svårigheter att 
få överblick över området.

För det andra ger axialkartan upphov till en integrationsstruktur. Det vill 
säga den struktur som linjernas integrationsvärden, eller de färger dessa 
representeras av, ger upphov till. Här är det just relationen mellan de 
olika linjernas integrationsvärden som är det vikti ga. Eftersom integratio-
nen ofta visar sig fånga vilka linjer som människor i förfl yttning använ-
der mest, säger detta en hel del om hur ett område kan tänkas användas. 
Återfi n ner vi de mest integrerade linjerna i endast en mindre del av områ-
det innebär det att människor främst rör sig i denna del medan andra 
delar är relativt glest besökta. Åter fi nner vi högt integrerade linjer över 
hela området innebär det däremot att människor är mer jämnt spridda 
över området och så vidare.

Slutligen ger axialkartan upphov till en viss spridning av integrationsni-
våer. Det vill säga att den inte bara visar på relationen mellan olika linjers 
integration utan också redovisar ett specifi kt värde. För att detta värde 
skall bli intressant måste vi dock ställa en axialkarta mot en annan. Vad 
vi ofta är intresserade av är att jämföra situationen i ett stadsområde före 
och efter en förändring. Vid en sådan förändring förändras naturligtvis 
axialkartans linjestruktur och integrationsstruktur. Men dessutom kan 
själva integra tionsnivåerna förändras. Om integrationsnivån till exempel 
ökar kan vi säga att tillgäng ligheten generellt har ökat i området.

Figur 6. Axialkarta.
Axialkarta visande linjestruktur.

Figur 7. Global integration
Axialkarta visande den globala integrationsstrukturen.

Figur 8. Jämförelse av integrationsnivå - befi ntlig struktur.
Axialkarta  visande den globala integrationsstrukturen med samma integrationsvärden som fi gur 11 så 
att integrationsnivån kan jämföras före och efter en rumslig förändring. 

Figur 12. Jämförelse av integrationsnivå - föreslagen struktur.
Axialkarta över västra Sickla med vissa förändringar visande den globala integrationsstrukturen med 
samma skalvärden som fi gur 10 så att integrationsnivåerna före och efter förändringarna kan jämföras.

Figur 10. Global integration.
Axialkarta visande global integration.

Figur 11. Lokal integration.
Axialkarta visande lokal integration.
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3.7. Global och lokal integration
En stor poäng med syntaxmodellen är att den inte bara kan beskriva 
varje gatusträck nings integration i ett gatusystem som helhet, utan även 
kan beskriva hur integrerad den är i sin närmaste omgivning. Det förra 
beskrivs med vad man kallar ett globalt inte grationsvärde och det senare 
ett lokalt integrationsvärde. Genom att jämföra dessa kan man dra intres-
santa slutsatser; framför allt i två hänseenden.

Social integration
För det första kan en sådan jämförelse säga något om vilken slags förfl ytt-
ningar som äger rum längs vilka gatusträckningar. Eftersom det globala 
integrationsvärdet pekar ut vilka gatusträckningar som är välintegrerade 
i systemet som helhet ligger det nära till hands att tänka sig att dessa 
gatusträckningar också är mest betydelsefulla för förfl yttningar inom 
systemet som helhet, vad vi kan kalla ”långa resor”. På motsvar ande 
sätt pekar det lokala integrationsvärdet ut vilka gatusträckningar som är 
mest integrerade i sin närmaste omgivning, vilket pekar ut deras strate-
giska värde för för fl yttningar inom detta närområde, det vill säga ”korta 
resor”. Förenklat kan vi säga att det lokala värdet främst fångar strategiska 
gatusträckningar för förfl yttningar inom en stadsdel medan det globala 
gör det för förfl yttningar mellan stadsdelar.

I nästa led kan vi fundera på vilka det är som utför långa respektive korta 
resor. Om vi talar i termer av förfl yttningar inom respektive mellan stads-
delar innebär det närmast per defi nition att de som förfl yttar sig mellan 
stadsdelar är besökare till någon av stadsdelarna. De som förfl yttar sig 
inom en stadsdel är däremot med stor sannolikhet hemmahörande i 
stadsdelen i någon bemärkelse. Vi kan alltså tänka oss att de globalt inte-
grerade gatusträckningarna i hög grad utnyttjas av vad vi kan kalla ”besö-
kare” och de lokalt integrerade av ”hemmahörande”.
 
Med detta som bakgrund kan vi betänka att en gatusträckning inte bara 
kan be skrivas som starkt eller svagt integrerad. Den kan också vara starkt 
lokalt integrerad men svagt globalt integrerad eller omvänt. Detta kan 
ha effekter på vilka som använder den. Om den är lokalt välintegrerad 
men globalt svagt integrerad kan vi tänka oss att den främst är intressant 
för korta resor eller förfl yttningar i sin näromgivning och därmed även 
främst intressant för ”hemmahörande” i denna näromgivning. Om den 
däremot är både lokalt och globalt välintegrerad så är den troligen intres-
sant både för ”besökare”och ”hemmahörande”. Det intressanta med detta 

är att besökare och hemmahörande därmed kommer att dela samma rum. 
På detta sätt kan stadsrummets variationer i rum slig integration sägas 
vara socialt integrerande eller segregerande.

Läsbarhet och orienterbarhet
Det andra en jämförelse mellan global och lokal integration kan berätta 
något om är ett områdes läsbarhet och orienterbarhet. De lokala integra-
tionsvärdena kan sägas bättre beskriva vad som är möjligt att uppfatta av 
en person som rör sig i ett område än vad de globala värdena gör. Helt 
enkelt därför att de fångar den lokala struktur som personen faktiskt rör 
sig i. Däremot kan det vara svårt att lokalt få en bild av den globala struk-
turen, vilket dock är av stor betydelse för vår förmåga att orientera oss.
 
Om då de lokala värdena överensstämmer med de globala kan man säga 
att det som man upplever och kan uttyda lokalt även berättar något om 
de globala förhållan dena. Exempelvis att en lokalt betydelsefull gata 
eller plats även är betydelsefull globalt. Med det omvända förhållandet, 
med dålig överensstämmelse mellan globala och lokala värden, ger det vi 
upplever lokalt en dålig bild av de globala förhållandena eller till och med 
en missvisande bild. Det som lokalt förefaller vara en viktig plats eller 
gata är i det globala perspektivet inte alls viktig. En sådan situation kan 
uppenbarligen försvåra för någon att göra sig en riktig bild av det område 
denne rör sig i och därmed även att orientera sig.

Det har här visat sig att områden med en hög samstämmighet mellan 
globala och lokala världen, vilka vi kan beskriva som områden med bra 
läsbarhet och orienterbarhet, också är områden där stadsstrukturen spelar 
större roll för hur människor rör sig i området (se fi gur 14). I områden 
där så inte är fallet är det istället ofta olika former av attraktionspunkter 
som styr rörelsemönstret. Det gör att en integrationsanalys i allmänhet 
mycket bättre fångar rörelsemönstret i områden med god läsbarhet men 
sämre i områden där denna inte är lika bra. 

En sådan brist på läsbarhet är karaktäristisk för många av efterkrigsti-
dens stadsdelar och måste i allmänhet ses som något negativt eftersom 
det gör att attraktioner och stadsmönster, så att säga, arbetar åt olika håll, 
vilket bidrar till en långsiktigt mindre hållbar stadsstruktur. Här kan inte-
grationsanalysen därmed tjäna ett lite annat syfte genom att lyfta fram 
potentiella rörelsestråk och lägen som idag inte är så använda men som 

har förutsättningar att utvecklas till viktiga platser. Framför allt öppnar 
det för möjligheten att i sådana områden lokalisera ny bebyggelse och nya 
funktioner i lägen där dessa samverkar med stadsmönstret och därmed 
börja bygga en långsiktigt mer hållbar stadsstruktur.
 
Detta är ett axplock ur möjligheterna att analysera en axialkarta, vilket 
förhopp ningsvis underlättar läsningen av dem. Det bör dock understry-
kas att de exempel som gavs ovan är förenklade och att det i praktiken 
alltid fi nns många nyanser att ta hänsyn till.

För en fördjupning av teorierna och metoderna inom space syntax-
forskningen se:
Bill Hillier: ”Space is the machine”, Cambridge 1996.

För en tillämpning på svenska förhållanden hänvisas till:
Lars Marcus: ”Architectural Knowledge and Urban Form”, KTH 2000.

Figur 12 . Läsbarhet
Områden med god läsbarhet (till vänster) respektive mindre god läsbarhet (till höger).
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3.8. Möjliga fördjupningar och 
påbyggnader
Det som beskrivits ovan är vad vi kallar en basanalys utifrån 
de teorier och metoder som utvecklats inom space syntax-forsk-
ningen. Det stora arbetet i en sådan basanalys är i allmänhet 
byggandet av en modell i form av en axialkarta över det område 
som skall analyseras. En sådan modell utgör dock en investering 
som inte bara kan användas i basanalysen utan även i framtida 
fördjupningar och påbyggnader.

Nya basanalyser
Det första sättet som axialkartan kan användas på i framtida studier är 
att göra basanalyser av nya områden. Oftast är det något särskilt planar-
bete som orsakar den första basanalysen vilken förutsätter att man bygger 
en modell som omfattar ett betydligt större område än bara det som skall 
analyseras. När så nya projekt dyker upp kan den befi ntliga axialkartan 
användas även för analyser av dessa. Även här kan det handla om diagno-
ser av en befi ntlig situation, prognoser av något planförslag eller framta-
gande av nya planer, det vill säga designarbete.

Programprecisering
En annan sak som basanalysen kan leda vidare till är fördjupade fråge-
ställningar om innehållet i nya stadsplaneprojekt, det vill säga program-
precisering. Eftersom vi i allmänhet har rätt vaga kunskaper om stadsfor-
mens betydelse för olika programfrågor som lokalisering av funktioner, 
tillgänglighet till service, trygghet i det offentliga rummet och så vidare, 
kan sådana frågor med hjälp av space syntax-analysen preciseras. Det vill 
säga att frågeställningar som i en ursprunglig programskrivning kan vara 
ganska allmänt formulerade kan med hjälp av space syntax-analysen avse-
värt preciseras.

Om programmet till exempel förespråkar trygghet i det offentliga 
rummet och framhåller att ett sätt att uppnå detta är god överblickbar-
het, så kan space syntax-analysen bidra genom att plats för plats analysera 
överblickbarhet och därmed graden av trygghet. Men dessutom peka på 
behovet av att dessa platser inte bara skall vara överblickbara utan även 
välintegrerade så att de är använda och befolkade, eftersom det inte är 
överblickbarheten i sig som ger trygghet utan att överblickbarheten gör 

en varse om att man rör sig längs stråk där det även rör sig andra männis-
kor. Därmed kommer ett nytt mål in i programmet i form av en ökad 
rumslig integration, vilket måste värderas.

Det som gör sådana preciseringar särskilt viktiga är att olika programmål 
kan stå mer eller mindre i konfl ikt med varandra. I exemplet ovan kan ett 
mer integrerat stadsrum där fl er människor rör sig, vilket kan bidra till 
tryggheten, stå i konfl ikt med önskemål om avskildhet och ostördhet till 
exempel. Detta kan leda till att man närmare behöver precisera graden av 
integration respektive graden av ostördhet för att se om det går att lösa 
båda målen samtidigt. Men det kan även leda till att man behöver priori-
tera ett mål framför ett annat. Poängen med space syntax-analysen är att 
den på detta sätt för tillbaka krav på programformuleringen som leder till 
en precisering av denna. Avsikten måste vara att de mål som formuleras i 
programmet faktiskt skall uppnås och inte stanna vid allmänna förhopp-
ningar. Denna typ av programprecisering är en särskild tjänst som 
Spacescape kan erbjuda som en utveckling av en grundläggande space 
syntax-analys.

Detaljstudier
Ett tredje sätt att gå vidare från en basanalys är att man fördjupar analy-
sen för ett mindre område. Ofta kan ett mer övergripande program- och 
planarbete landa i mer detaljerade planarbeten för begränsade stadsom-
råden som till exempel strategiska platser eller stråk. Här kan då den 
ursprungliga modellen fördjupas genom att man ger den vad vi kallar en 
högre upplösning eller resolution. Det går helt enkelt till så att man gör 
en mer detaljerad modell för den plats man är särskilt intresserad av, låt 
säga en torgbildning.

Där den ursprungliga modellen kanske återger denna plats med ett antal 
linjer som representerar de gator som korsar platsen, kan man nu ta 
hänsyn till platsens detaljutformning som planteringar, parkbänkar och 
fontäner. Men även mer detaljerat följa de anlagda stråk som fi nns i form 
av trottoarer och övergångsställen som angör platsen. En gata som löper 
in till platsen redovisas då inte med en linje utan två, en för varje trottoar 
och så vidare. Här fi nns även möjligheten att använda andra programva-
ror som effektivt kan analysera överblickbarheten hos enskilda platser.

Figur 13. Högupplöst integrationsanalys 
(Space Syntax Limited).

Figur 14.  Visuell överblickbarhet 
(Space Syntax Limited).
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Place Syntax analyser
En traditionell space syntax-analys är i grund och botten en analys av till-
gängligheten från ett visst stadsrum till alla andra stadsrum i det stads-
område man analyserar, där varje stadsrum defi nieras och representeras 
av en linje i axialkartan. Detta är i viss mån en ganska abstrakt analys 
men samtidigt en analys med stora poänger. Dels klargör den den rent 
rumsliga strukturen i det område man analyserar, vilken annars kan vara 
svårt att se klart då man gärna läser in tätheter i exploatering, skillnader i 
markanvändning och lokalisering av strategiska funktioner. Det vill säga 
att stadsformens särskilda betydelse blir klargjord.

Dels lyfter den fram ett mer långsiktigt perspektiv än vad som är vanligt. 
Stadsformen i sig har ju en oerhörd tröghet som är svår att omvandla, 
vilket framstår tydligt när vi betänker att vi ofta rör oss i stadsstrukturer 
som etablerats för hundratals år sedan, med helt andra förutsättningar 
än våra. Space syntax-analysen bidrar till ett sådant långsiktigt perspektiv 
genom att utelämna mer tillfälliga markanvändningar eller enskilda bygg-

Figur 15. Space syntax.
En Space syntax-analys, det vill säga en analys av tillgängligheten från varje stadsrum till varje annat 
stadsrum i ett stadsområde. 

Figur 16 . Place syntax.
En analys av tillgängligheten från varje stadsrum till ett visst innehåll i varje annat stadsrum i samma 
stadsområde, i detta fall befolkning.

naders betydelse och pekar istället ut den långsiktiga verkan av stadsfor-
men i sig. Det vill säga att den långsiktiga hållbarheten pekas ut.

Samtidigt fi nns ett behov av mer specifi ka analyser som inte bara handlar 
om tillgängligheten till stadsrum i allmänhet, vilket space syntax-analysen 
lyfter fram, utan tillgängligheten till vissa funktioner eller innehåll i dessa 
stadsrum. Den axialkarta som byggts för basanalysen kan då kopplas till 
aktuell GIS-data för olika former av innehåll. Det kan vara befolkning, 
service eller parker och grönområden till exempel. Därmed kan man istäl-
let för att analysera tillgängligheten från varje stadsrum till varje annat 
stadsrum, analysera tillgängligheten från varje stadsrum till ett specifi kt 
innehåll i varje annat stadsrum i det stadsområde man vill undersöka, till 
exempel tillgängligheten till boende.

Spacescape har tillgång till verktygen för sådana analyser vilka kan varie-
ras närmast i det oändliga och skräddarsys för ett visst behov. Förutsätt-
ningen är att man har tillgång till geografi sk data på det innehåll man vill 
analysera, vilket i allmänhet fi nns hos kommunen eller Statistiska central-
byrån (SCB). Karaktäristiskt för dessa analyser är deras höga precision 
och detaljeringsgrad. Dels genom att de data man vill analysera kan preci-
seras mycket långt, dels genom att den rumsliga upplösningen kan göras 
mycket stor så att tillgängligheten kan beräknas från varje fastighet eller 
till och med adresspunkt. Det är uppenbart att så precisa tillgänglighetsa-
nalyser kan utgöra mycket användbara och kraftfulla planeringsunderlag.
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4. Mål och strategier
4.1. Kommunala målsättningar
Inom ramen för visionen Karlstad 100 000 ska Karlstad öka antalet invå-
nare från dagens 82 000 till 100 000. Något tidsperspektiv för denna 
utveckling fi nns inte angiven i visionen men med år 2030 som horisont 
skulle det innebära en befolkningstillväxt på drygt 700 personer per år.

En annan vision av stor betydelse för stadsmiljön är ”Karlstad – den 
attraktiva, trygga staden som präglas av många möten med vatten”. 
Vattenkontakten kännetecknar Karlstad, även om den ”riktiga” Vänern-
kontakten är relativt begränsad i den nuvarande stadsstrukturen. Vatten-
läget är en av Karlstads stora kvaliteter om ger möjligheter att skapa 
attraktiva lägen för framtida bostäder liksom för verksamheter med höga 
krav på stadsmiljön.

Även grönskan i staden är påtaglig med Stadsträdgården, Mariebergssko-
gen, områdena längs älven och Pråmkanalen och den stadsnära naturen. 
Att utnyttja och värna om dessa kvaliteter är grundläggande i den fort-
satta stadsutbyggnaden.

4.2. Strategier
I Karlstads översiktsplan har tre tillväxtnoder pekats ut. Strategin är att 
ny bebyggelse både till läge, innehåll och kopplingar med omgivningen, 
planeras så att de stärker centrumbildningarna. Inför utbyggnaden har 
översiktsplanen formulerat tre lämpliga strategier: omvandling, förtätning 
och byggande på jungfrulig mark i stadens ytterområden.

Omvandling 
”Bygg staden inåt” är ett uttryck som fl era kommuner anammat som ett 
mål för stadsutvecklingen. Det innebär att utnyttja befi ntlig stadsstruk-
tur effektivare, att bygga där det redan fi nns gator, ledningar, busslinjer, 
skolor och service mm. Det betyder också oftast omvandling av områden 
i centrala och halvcentrala lägen, med de lägesfördelar det medför.

Förtätning 
Byggande i centrala lägen innebär en förtätning av staden. Förtätning 
medför ofta speciella problem – att parkmark tas i anspråk, att man får 
kostnader för sanering av förorenad mark, att speciella lösningar mot 
bullerstörningar ibland behövs, och att det ofta upplevs som störande 
för människor som redan bor i området och som måste acceptera vissa 
inskränkningar i utsikt och friområden. Detta ställer särskilda krav både 
på exploateringens omfattning och på bebyggelsens utformning.

Stadens centrala delar kännetecknas av mångfald. Där fi nns en blandning 
av bostäder och verksamheter, butiker och service, arbetsplatser och rekre-
ation, som gör staden rik på upplevelser hela dygnet. Förutsättningarna 
för närhet är större i den blandade staden än i den funktionsuppdelade 
staden med var sak på sin plats. Genom funktionsblandning och mång-
fald av förfl yttningsmöjligheter ges förutsättningar för möten mellan 
olika människor i staden. Synliga människor i staden alla tider på dygnet 
ökar tryggheten.

Att bygga i centrala lägen innebär inte bara effektivare utnyttjande av 
gjorda investeringar. Det innebär också miljövinster genom bättre (och 
redan utbyggd) kollektivtrafi k, ofta cykelavstånd till centrum, skolor och 
andra målpunkter och därmed mindre behov av biltransporter.

Byggande på jungfrulig mark i stadens
ytterområden
Ytterligare 18 000 invånare i Karlstad gör det nödvändigt att bygga 
staden utåt, på oexploaterad skogs- och jordbruksmark. Den gällande 
översiktsplanen ger begränsade möjligheter för sådan utbyggnad, då stora 
delar av stadsnära skogs- och jordbruksmark lagts ut som närströvområ-
den. Sådana ställningstaganden behöver granskas och delvis omvärderas.

4.3. Fördjupningsområden 
I space syntax-analysen har tre fördjupningsområden valts ut. Dessa 
är intressanta på två plan. Dels bidrar fördjupningen med fördjupad 
kunskap om de enskilda områdena och dels kan den ge en principiell 
förståelse av de rumsliga förutsättningarna för de valda utbyggnadsstrate-
gierna.

Inre hamnen - omvandlingsområde
Inre hamnen är ett stadsförnyelseområde kring Karlstads inre hamn och 
hamninloppet. Planarbetet med Inre hamnen har inriktats på att utvidga 
stadens centrum ner mot Vänern i söder. Kommunen har nu anlagt 
ramen för Inre hamnens utveckling i ett stadsbyggnadsprogram med 
visioner, mål och förslag. Med programmets inriktning möjliggörs 700 
– 1500 nya lägenheter och 60 000 – 80 000 kvadratmeter kontor. 

Programmet har en ambition att gå ifrån det funktionalistiska synsättet 
på staden som ett adderande av olika områden med speciella funktioner, 
”monokulturer”, till ett mer integrerat stadsbebyggande där olika funktio-
ner både gränsar till och överlappar varandra, en ”blandstad”. 

Centrum - förtätningsområde
Karlstads centrum är relativt litet och dessutom väl avgränsat av Klaräl-
vens västra och östra gren i norr och järnvägsområdet i söder. Målsätt-
ningen är att Karlstads centrum ska vara stadens självklara centrum, med 
handel, arbetsplatser, bostäder, mötesplatser, restauranger, mm. Möjlighe-
ten att öka andelen bostäder i Karlstads centrum ska tas tillvara. 

Inom Centrum pågår bl. a arbetet med en galleria, parkeringsgarage och 
bostäder i kvarteret Druvan och ett Ungdomens hus vid Stora torget

Välsviken – jungfrulig mark
Med planerna på ett handelsområde i Välsviken, tankarna på att lokali-
sera centralsjukhuset dit och tillkomsten av en hållplats på järnvägen, till-
sammans med universitetets utveckling, blir möjligheterna och behovet 
att utveckla ett ”Karlstads östra centrum” allt tydligare. Välsviken är ett 
av Karlstads viktigaste stadsutvecklingsområden, med möjlighet att bygga 
många bostäder och arbetsplatser.

Karlstad som en fl erkärnig stad med tre tillväxtnoder
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Bergvik

Inre hamnen

Välsviken

Norrstrand

Herrhagen

Centrum

Färjestad

Råtorp

Kronoparken

Norra Kroppkärr

Lorensberg

Örsholmen

Lamberget

Kvarnberget

Orrholmen

Viken

Klara

Strand
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Global integration
Den globala integrationen beskriver tillgängligheten hos varje 
stadsrum sett från varje annat stadsrum i hela stadsområdet. 
Lite förenklat kan vi säga att de mest välintegrerade stadsrum-
men, vilka i bilden redovisas med rött, befi nner sig ’närmare’ de 
andra stadsrummen i området. Detta gör att vi oftare använder 
dessa när vi förfl yttar oss i området.

Den globala integrationen fångar framför allt de längre förfl yttningarna. 
Vi kan lite förenklat säga att den globala integrationen fångar förfl ytt-
ningar mellan stadsdelarna och den lokala integrationen förfl yttningar 
inom stadsdelarna.

Det är viktigt att understryka att integrationsanalysen endast tar hänsyn 
till stadsmönstrets betydelse för människors förfl yttningar och inte olika 
former av attraktioner som knutpunkter för kollektivtrafi ken och centru-
manläggningar. I äldre stadsdelar har dock sådana attraktioner med tiden 
ofta hamnat vid strategiska punkter i stadsmönstret så att stadsmönster 
och attraktioner samverkar. 

Eftersom modellen av hela Karlstad är mycket stor kan man tänka sig 
att många av de långväga förfl yttningar inte görs till fots utan med bil 
eller buss, avstånden blir helt enkelt för långa. Den globala analysen ger 
då inte en särskilt karaktäristisk bild av den genomsnittliga gångtrafi ken  
utan snarare en bild av hur de långa färderna fördelar sig. 

Lokal integration
Den lokala integrationen beskriver tillgängligheten hos varje 
stadsrum sett från stads rummen i deras närmaste omgivning. 
Lite förenklat kan vi säga att de mest välintegre rade stadsrum-
men, vilka i bilden redovisas med rött, befi nner sig ”närmare” 
de andra stadsrummen i deras grannskap. Detta gör att dessa 
stadsrum oftare fi nns med i förfl ytt ningar mellan olika platser i 
deras näromgivning än andra.

Den lokala integrationen kan därmed sägas fånga korta förfl yttningar 
medan den globala integrationen fångar långa förfl yttningar. Det fi nns då 
orsak att tro att de även fångar olika personer i rörelse. De korta förfl ytt-
ningarna inom stadsdelarna utförs sanno likt mest av hemmahörande i 
stadsdelen, medan de långa förfl yttningarna mellan stads delarna framför 
allt utförs av besökare till någon av stadsdelarna.
 
Om vi jämför axialkartan med den globala integrationen med axialkartan 
med den lokala integrationen kan vi dra slutsatsen att de stadsrum som är 
både globalt och lokalt välintegrerade sannolikt innehåller både hemma-
hörande och besökare till stads delen. Stadsrum som bara är globalt välin-
tegrerade innehåller däremot en övervikt av besökare till stadsdelen och 
de som bara är lokalt integrerade framför allt hemmahör ande i den.

För en grundligare diskussion om relationen mellan global och lokal inte-
gration, se sidan 17 i kapitel 3 ”Om Space Syntax”.

5. Diagnos av befi ntlig situation
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5.1. Karlstad som helhet
Den axialkarta som byggts upp över Karlstad är mycket stor 
och det fi nns många slutsaster att dra och fl era diskussioner 
som är möjliga att föra utifrån den. Allt detta är det möjligt att 
återkomma till utifrån nya och preciserade frågeställningar. Här 
följer endast en sammanställning av vissa allmänna men princi-
piellt intressanta iakttagelser när det gäller Karlstad. 

Det bör också sägas att när det gäller axialkartans förmåga att fånga gång-
trafi ksmönstret är det i denna stora karta framför allt den lokala integra-
tionen som gör det. Ännu bättre när det gäller detta är de följande fördju-
pade analyserna på delområdena.

Centrala Karlstad  -  Karlstad som helhet visar upp en global integrations-
struktur som är förvånansvärt starkt samlad till de centrala stadsdelarna 
Centrum, Haga, Norrstrand och Sundsta trots det fl ikiga lanskap som 
Klarälven skapar. Orsaken är dels att de centrala stadsdelarna alla har en 
starkt integrerande struktur i form av rutnät, även om de för varje stads-
del är deformerade på olika sätt. Dels att de broar som korsar Klarälven, 
framför allt Tingvallabron, Västra Bron och Östra Bron, utför ett effek-
tivt arbete när det gäller att föra dessa stadsdelar samman. Den allmänna 
slutsatsen av detta är att den traditionella stadskärnan fortfarande spelar 
den centrala rollen som främsta mötesplats för Karlstadsborna, något som 
inte alltid är fallet.

De tre tillväxtnoderna - Centrum som en av de tre tillväxtnoderna i Karl-
stads översiktsplan har därmed mycket god potential att konkurrera med 
de mer externa noderna och fortsätta att utvecklas vid sidan av dessa. Dä-
remot uppvisar inte de andra noderna i Bergvik och Kronoparken samma 
rumsliga underlag, vilket lyfter fram två saker. Dels att attraktionskraften 
hos dessa i betydligt högre grad vilar på de funktioner och det innehåll 
som förläggs till dessa och inte på deras goda läge ur gångtrafi kssynpunkt. 
Dels att i den mån deras läge är en tillgång så är detta ur biltrafi kssyn-
punkt, något som dock inte denna analys berör. Uttryckt annorlunda, 
i Centrum fi nns vad man kan kalla ett spatialt kapital som inte fi nns i 
Bergvik och Kronoparken, men som med hjälp av bland annat denna 
analys kan utvecklas.

Sundsta och Norrstrand - Stadsdelarna Sundsta och Norrstrand framstår 
som mycket starkt integrerade med Karlstad som helhet. Detta vägs dock 
upp av en förhålladevis låg exploateringsgrad. Effekten är en ganska ex-
klusiv situation med låg täthet men samtidigt stor tillgänglighet till övriga 
Karlstad och all den service det innebär. Baksidan av detta kan vara en 
störande genomströmning i en miljö där man förväntar sig större still-
het. Med medveten trafi kplanering och detaljutformning av gaturummet 

skulle detta dock kunna utvecklas till något positivt där en god trafi k-
miljö samtidigt ger underlag för service. Särskilt intressanta förefaller här 
Brogatan och Rudsvägen vara, vilka skulle kunna utvecklas till urbana 
korridorer med ett rikt stadsliv.

Barriär- och kanteffekter - En anmärkningsvärd iakttagelse är att Klaräl-
ven endast i ringa grad utgör en barriär för de mer centralt belägna stads-
delarna. Det är först längre ut som den har en sådan effekt, till exempel 
mellan Färjestad och Råtorp eller Romstad och Kvarnberget. Det kan se 
ut som att Klarälven utgör en barriär mellan till exempel Centrum och 
Klara men i praktiken är det något annat som äger rum här. Med E 18 ’i 
ryggen’ hamnar Klara i kanten av det kontinuerliga gatunätet för centrala 
Karlstad, vilket gör stadsdelen mindre integrerad i det stora samman-
hanget. Detta får effekter även på genomströmningen av gående i stads-
delen. Något liknande gäller för stadsdelen Strand. Detta är intressanta 
exempel på hur en barriäreffekt egentligen är en kanteffekt. Det är inte 
Klarälven som är en barriär, här fi nns ganska gott om strategiskt belägna 
broar, det är E 18 som är en barriär, vilken placerar Klara och Strand i 
en kant av det kontinuerliga gatunätet. Detta är en viktig distinktion 
eftersom det gör att åtgärderna för att integrera Klara bättre med övriga 
centrala Karlstad, om man skulle önska detta, snarare handlar om att 
överbrygga E18 än Klarälven.

Järnvägens barriäreffekter - En mer typisk barriär är järnvägen. Framför 
allt är detta påtagligt när det gäller Centrums kontakt söderut men även 
Norrstrands kontakt österut. I dessa båda fall förefaller barriären vara 
till stor nackdel eftersom det stänger av centrala Karlstad från landom-
råden som har stora kvaliteter eller som har stor utvecklingspotential. 
Ett särskilt fall utgör här stadsdelen Herrhagen, vilken är den enda av de 
centralt belägna stadsdelarna som inte ingår i integrationskärnan. Detta 
kan både vara underlag för Herrhagen att utvecklas till en attraktiv stad i 
staden men kan också göra att stadsdelen med tiden får svårt att bära sin 
egen service. Allvarligare barriäreffekter får järnvägen söder om Centrum 
ut mot Wennbergsparken och stadsdelarna söder därom. Dels de hamn- 
och industriområden som annars utgör synnerligen attraktiv mark för ny 
bebyggelse nära både vatten och Centrum. Dels redan etablerade bostads-
stadsdelar som Orrholmen och Kvarnberget, vilka likt Herrhagen på sikt 
kan få svårt att bära sin lokala service.

De yttre villastadsdelarna - I Karlstads ytterområden är det snarare plane-
ringsideologi än infrastruktur och topografi  som bidrar till ett segregerat 
stadslandskap. I de fl esta fall rör det sig om villa- och radhusområden, 
till exempel Hagalund, Färjestad och Lorensberg, där segregation ofta 
uppfattas som en kvalitet. Det bidrar till avskildhet och ro samt ofta en 

tydlig social profi l som de boende valt och eftersträvat. Baksidan av detta 
kan var brist på lokal service, bilberoende och utsatthet för till exempel 
inbrott.

Social segregation - Samtidigt innebär en sådan social profi lering av 
stadsdelar att vissa stadsdelar får lägre status, det vill säga att det är ett 
stadslandskap som bidrar till social segregation. En sådan social profi le-
ring har visat sig svår att motverka och genom stadsbyggnadshistorien är 
det ett genomgående tema att olika stadsdelar haft olika status. Det som 
skiljer våra moderna städer i detta hänseende är att denna segregation un-
derstödjs starkare av rummet. Förr hade olika stadsdelar ofta olika status 
men de ingick alla i ett gemensamt rumsligt sammanhang som var starkt 
integrerat. Det vill säga att även om det fanns stadsdelar med olika status 
var sannolikheten stor att de boende i dessa olika stadsdelar möttes i det 
gemensamma offentliga rummet. Idag har vi fortfarande stadsdelar med 
olika status men de boende i dessa möts mera sällan eftersom stadsdelarna 
saknar ett gemensamt offentligt rum. Karlstads yttre stadsdelar påvisar en 
stark spatial segregation av detta slag.

Exempel på social segregation - Norr om E18 är det tydligt hur till exem-
pel stadsdelarna Lorensberg/Norra Kroppkärr och Kronoparken är starkt 
segregerade från varandra. Det vill säga att det till vardags förefaller högst 
ovanligt att man rör sig mellan dessa stadsdelar utan framför allt inom 
var och en. Effekten blir att boende i en stadsdel sällan besöker den andra 
och därmed har en vag bild av livet i denna. Det vill säga att vi har en 
påtaglig social segregation som understödjs av stadsstrukturen. Sannolikt 
kan detta i det långa loppet visa sig mer bekymmersamt för Kronopar-
ken med sina fl erfamiljshus än för Lorensberg/Norra Kroppkärr med sin 
villabebyggelse, om vi i detta läser in en skillnad i socialt kapital. För den 
med större privata resurser i form av pengar, utbildning och kontakter 
är avskildhet och segregation ofta en kvalitet, medan det för den som är 
svagare i detta hänseende i allmänhet är ett hinder.

Hamn- och industriområdena i sydväst - Ett annat område som idag är 
synnerligen segregerat är de stora hamn- och industriområdena i sydväst, 
vilka omfattar några av de mest attraktiva lägena i hela Karlstad med när-
het till både Vänern och centrala Karlstad. I det läge där dessa industrier 
börjar avvecklas, fl ytta eller byta verksamhetsinriktning, vilket händer i 
många städer över hela världen idag, förefaller detta vara ett synnerligen 
attraktivt expansionsområde för Karlstad. Eller uttryckt annorlunda, det 
förefaller som om Karlstad här har attraktiv mark att växa i som står sig 
mycket starkt i konkurrensen om företagsetableringar och nya invånare. 
Järnvägens barriäreffekt är därför mycket olycklig i detta område.
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Global integration - Hela Karlstad. Rumslig struktur visande den globala integrationen, där rött står 
för hög integration och blå för låg. 

5
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Lokal integration - hela Karlstad. Rumslig struktur  visande den lokala integratio-
nen, där rött står för hög integration och blå för låg. 
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5.2. Fördjupning - Centrum
För att göra en rättvisande analys av Centrum har den stora axialkartan 
över hela Karlstad beskurits och centrerats över Centrum. Även här fi nns 
många slutsatser att dra som det går att återkomma till. Här återges de 
viktigaste i ett allmänt perspektiv.

Spatialt kapital - Hela Centrum visar sig vara mycket välintegrerat globalt. 
Genom att stadsstruk turen på så vis understödjer Centrums strategiska 
roll som mötespunkt, kan som tidigare nämnts Karlstad här sägas besitta 
ett spatiat kapital. Med det menar vi att Centrum inte bara är centrum 
därför att många strategiska funktioner är förlagda hit. Den rumsliga 
strukturen i sig pekar ut Cen trum som den mest tillgängliga stadsdelen i 
hela Karlstad, vilket mycket starkt bidrar till att många rör sig här oavsett 
de funktioner som fi nns. Det gör Centrum till den stadsdel där det för 
städer så viktiga urbana utbytet kan ske, det vill säga olika former av eko-
nomiskt, socialt och kulturellt ut byte. Detta skall uppfattas som en stor 
tillgång och viktig grund att bygga på i Karlstads framtida utveckling.

Integrationsanalysen fångar gångtrafi kmönstret - Integrationsanalysens 
förmåga att fånga gång trafi kmönster kan variera. Särskilt väl brukar den 
göra det i stadsområden som är lätta att oriente ra sig i. Ett sätt att avgöra 
detta som används inom Space syntax-forskningen är att korrelera glo bal 
och lokal inte gration för ett område (se sidan 17). Korrelationen mellan 
global och lokal inte gration för Centrum är mycket stark, vilket gör att vi 
kan känna oss ganska säkra på att integra tionsanalysen väl fångar gångtra-
fi kmönstret i Centrum.

De mest integrerade stråken - I allmänhet är det den lokala integrationen 
som bäst fångar gång trafi kmönstret. Det två lokalt mest integrerade strå-
ken i Centrum är Drottninggatan och Västra Torggatan, vilket förefaller 
stämma mycket väl med de mest besökta gatorna i Karlstad.

En neutral stadsform - Inom Centrum visar den globala integrations-
strukturen på en hög grad av generalitet, vilket är typiskt för städer med 
utpräglade rutnätsplaner. Detta talar för att gångtrafi  ken sprider sig till 
många gator i Centrum. Det pekar samtidigt på att läget för attraktions-
punkter kan få stor bety delse för hur människor rör sig eftersom stads-
strukturen är så neutral. Då alla gator är lika till gängliga dras gångtrafi ken 
till de gator med fl est attraktioner. Ett intressant fall att följa är därför ef-
fekterna av den nya gallerian mellan Västra Torggatan och Järnvägsgatan. 
Den skulle kunna leda till ganska stora effekter för dessa gator.

Drottninggatan. En av de mest tillhängliga och samtidigt mest använda gatorna i Centrum.

Global integration 
Lokal integration

Koppling till angränsande stadsdelar - Centrum visar sig också vara ganska 
väl integrerat med sina angränsande stadsdelar. Särskilt gäller detta norrut 
mot Sundsta och Norrstrand liksom västerut mot Klara, där kopplingarna 
till dessa stadsdelar är både globalt och lokalt integrerade. Kopplingarna 
söderut är relativt väl integrerade globalt men betydligt mindre integrera-
de lokalt. Det antyder att dessa passager i högre grad används av långväga 
gångtrafi kanter än hemma hörande i näromgivningen, vilket kan bidra 
till att ge dessa stråk en prägel av transportlänkar och därmed en grad av 
anonymitet. Österut mot Herrhagen är kopplingarna betydligt svagare 
både i globalt och lokalt, vilket antyder att gångtrafi ken mellan Herrha-
gen och Centrum är ganska liten trots det korta avståndet.

Utvecklingsbara länkar - De gator som förbinder Centrum med omgi-
vande stadsdelar är dock i de fl esta fall präglade av fordonstrafi k samti-
digt som de i stora stycken saknar angränsande be byggelse. Detta gäller 
Brogatan, Rudsvägen, Tullhusgatan, Klaraborgsgatan och Karl IX:s gata. 
Detta bidrar till en oattraktiv gatumiljö för gående som gör att deras 
fulla potential som levande urbana stråk inte utnyttjas. Trafi kmängderna 
förefaller dock inte vara så stora, vilket antyder att problemet snarare 
är utformningen av dessa stråk. Med medveten trafi kplanering och 
gatuutform ning, där särskilt anslutningen till angränsande bebyggelse 
är viktig, skulle de kunna utvecklas till levande urbana stråk som aktivt 
förbinder Centrum med sina angränsande stadsdelar.

Parker och grönområden - När det gäller parker är det naturligt att dessa 
i sig är segregerade eftersom det man eftersträvar i parker i allmänhet är 
avskildhet och ro. Samtidigt vill vi att parker och grönområden skall vara 
lätt tillgängliga. Det gör att man kan eftersträva en god integration av 
angöringspunkterna till parker och grönområden även om parkens inre 
kan vara mer segregerad. I Karlstad förefaller Sand grunds udden vara ett 
bra exempel på en sådan park med god tillgänglig het men som samtidigt 
erbju der ett avskilt inre. Det gäller däremot inte Stadsträdgården, Wenn-
bergsparken och Kvarnbergs parken, vilka alla har ganska otydliga och 
svagt integrerade angör ingspunkter från Centrum betraktat.

Upplevelsen av trygghet - Tydliga och välintegrerade angöringspunkter 
kan även bidra till en större känsla av trygghet i parker, vilka annars kan 
upplevas som hotfulla vissa tider på dygnet. Generellt gäller här att närva-
ron av andra människor ofta är en källa till trygghet. Det gör att mycket 
segregerade stråk lätt kan upplevas som hotfulla. Här fi nns dock många 
faktorer som spelar in, vilket gör att man behöver göra mer detaljerade 
studier för att kunna dra säkra slut satser. Sådana studier är fullt möjliga 
att göra utifrån en space syntax-analys.

Kontakten med vattnen - Påtagligt är också hur Karlstad har lyckats 
behålla en nära kontakt med Klarälven medan Vänern är mer frånva-
rande. Många av Klarälvsstränderna är tydligt integrerade i det vardagliga 
gångtrafi k mönstret på ett vackert sätt. På så vis bidrar här stadsformen till 
att be folka några av Karlstads vackraste stråk, vilket även kan bidra till att 
göra dessa tryggare, socialt integrerande och mindre ut satta för skadegö-
relse. 
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Global integration - Karlstads centrum med beskuret inverkansområde. 

Lokal integration - Karlstads centrum med beskuret inverkansområde. 

Global integration - Karlstads centrum.

Lokal integration - Karlstads centrum.
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5.3. Fördjupning - Inre hamnen
Samma axialkarta som använts för Centrum har använts vid analysen av 
Inre hamnen. Inre hamnen är av särskilt intresse eftersom här pågår olika 
utredningar i syfte att omvandla Inre hamnen till ett blandat stadsom-
råde med bostäder och verksamheter. En fullständig utvärdering av de 
planskisser som fi nns kräver dock en utredning i sig och här presenteras 
endast de allmänna iakttagelser som gjorts av området utifrån den befi nt-
liga situationen.

Tillgängligheten till Centrum - Inre hamnen kännetecknas av en storskalig 
struktur anpassad för hamn- och industriverksamhet. Samtidigt har stads-
delen ett synnerligen attraktivt läge i stor när het till såväl Centrala Karl-
stad, Vänern och en av Karlstads vackraste parker Stadsträdgården. Även 
om närheten är stor är dock tillgängligheten sämre. Den viktigaste länken 
till Centrum är Tullhusgatan och gångtunneln vid Centralstationen, vilka 
både till sin utformning och användning är ganska ogästvänliga. Detta 
understryks av integrationsanalysen, vilken pekar på hur dessa är globalt 
viktiga länkar men betydligt mindre viktiga i det lokala perspektivet. Det 
gör det sannolikt att de fl esta människor som rör sig här använder dem 
som transportlänkar, medan de har svag lokal förankring. Detta bidrar till 
deras anonymitet, vilket säkert även kan slå över i en känsla av otrygghet 
vissa tider på dygnet.

Integrationsanalysen fångar gångtrafi kmönstret - Korrelationen mellan 
global och lokal integration är näs tan lika hög i Inre hamnen som i Cen-
trum, vilket antyder att integrationsanalysen verkligen fångar gångtrafi k-
mönstret i stadsdelen. Även här är det sannolikt den lokala integrationen 
som bäst fångar gångtrafi ken, vilket förefaller bekräf tas av att de lokalt 
mest integrerade gatorna är Viken gatan, Sjömansgatan och Tullhus gatan. 
De två senare saknar dock angränsande bebygg else vilket förmodligen 
drar ned mängden männi skor i rörelse på dessa.

Knutpunkter av avgörande betydelse - Gator som Tullhusgatan, Packhus-
gatan, Sjömansgatan och Trädgårdsgatan är dock alla väl inte grerade både 
globalt och lokalt. Detta ger orsak att tro att de med en annan detaljut-
formning och med ett tillskott av ny bebyggelse som tydligt ansluter till 
dem, skulle kunna utvecklas till gator med ett betydligt rikare stadsliv. 
Av särskild betydelse för detta är Inre hamnens samband med det större 
sammanhanget, vilket gör knutpunkterna vid Tull husgatans anslutning 
mot Centrum, Sjömans gatans anslutning till Klaraborgsgatan och vidare 
mot Centrum och Pachusgatans anslutning till Hammaröleden mycket 
viktiga.

Tyggårdsviken - Det bör också beaktas att Tyggårdsviken mellan Inre 
hamnen och Pråmkanalen är betydligt mindre både globalt och lokalt 
integrerat än områdena söder om Inre hamnen. Detta är något att beakta 
i den fortsatta planeringen. Antingen kan detta ses som en kvalitet där 
områdets svaga integration inte behöver vara ett problem med tanke på 
områdets ringa storlek och närhet till Centrum. Därmed skulle det kunna 
utvecklas till ett område med relativt stor avskildhet lämp ligt för exempel-
vis bostäder eller rekreativa verksam het er. Har man däremot ambitioner 
att ut veckla ett stadsområde med ett mer aktivt stadsliv som för utsätter 
stor genomströmning, med till exem pel butiker eller besöksintensiva of-
fentliga insti tu tion er, bör områdets anknytning till omgiv ningen påtagligt 
förstärkas.

Hur påverkas Herrhagen - Utvecklingen av området mellan Inre hamnen 
och Pråmkanalen kan också få strategisk betydelse för Herrhagen som 
idag är en märkligt segregerad stadsdel trots sin närhet till Centrum. 
Det inne bär inte nödvändigtvis att Herrhagen skall integreras med Inre 
hamn en, stadsdelen förefaller fun gera mycket väl som det är, men väl att 
man har ett medvetet mål med vad man vill med Herrha gen. Eftersom 
förändringarna i Inre hamnen kommer att påverka även Herrhagen kan 
då de för ändringar som görs anpassas så att de inte bara uppfyller målen 
med Inre hamnen utan även för Herrhagen. Samma diskussion kan föras 
när det gäller Orrholmen.

Goda förutsättningar för Inre hamnen - Sammantaget förefaller dock 
potentialen att utvidga Cent rums rika stadsliv ned mot Inre hamnen vara 
synnerligen goda om de strategiska angöringspunk terna som diskuterats 
ovan beaktas. Av särskilt intresse här är också planerna på en ny direkt 
länk från Centrum längs Västra Torggatan via Stadsträdgården ned mot 
Inre hamnen vilken före faller vara synnerligen betydelsefull. Med dessa 
förändring ar skulle en grundstruktur för Inre ham nen, med mycket goda 
förutsättningar för en attraktiv stads utvidgning kunna formas.
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Global integration - Inre hamnen centrum med beskuret inverkansområde. 

Lokal integration - Inre hamnen med beskuret inverkansområde. 

Global integration - Inre hamnen.

Lokal integration - Inre hamnen.
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5.4. Fördjupning - Kronoparken / 
Universitetsområdet / Välsviken
På samma sätt som en beskuren axialkarta använts vid analysen av 
Centrum och Inre hamnen, har en beskuren karta centrerad över Krono-
parken använts vid analysen av detta område. Liksom tidi ga re öppnar 
analysen för många slutsatser och diskussioner som inte ryms inom detta 
uppdrag men som det går att återkomma till utifrån preciserade fråge-
ställningar. Återigen kommer här endast vissa principiellt in tre s santa iakt-
tagelser av Kronoparken och universitetsområdet att presenteras.

Integrationsanalysen fångar gångtrafi kmönstret sämre - I Kronoparken 
är korrelationen mellan global och lokal integration betydligt sämre än 
i Centrum och i Inre hamnen, vilket antyder att orienterbar heten här 
inte är lika bra som i de tidigare stads delarna. Kronoparken är också en 
stadsdel som har en konsekvent genomförd trafi kseparering. Det fi nns 
därför skäl att tro att inte grationsana lysen inte fångar gångtrafi kmönstret 
lika bra här som i de tidigare stadsdelarna. Detta skall inte uppfattas som 
ett problem utan som en iakttagelse i sig. Slutsatsen är att Krono parken, 
liksom många andra av de storskaliga bostadsområden som byggdes på 
50- och 60-tal en, inte använ der rummet som stöd för stadslivet på det 
sätt som andra stadsdelar gör.

Stadsform och attraktioner arbetar i olika riktningar - Stadsdelar som Kro-
noparken bygger istället i hög grad på planering i form av lokalisering av 
bo stadsgrupper, centrumanläggningar och statio ner för kollektiva trans-
portmedel till specifi ka punk ter i stadsdelen. Läget för dessa sammanfal-
ler då inte alltid på ett logiskt sätt med den varie rande tillgänglighet som 
stadsformen ger upphov till, vilket gör att stadsform och attraktioner kan 
komma att arbeta i olika riktningar.

En trafi kseparerad gatustruktur - Ofta bygger dessa stadsdelar dessutom 
på en trafi kseparerad gatustruktur, där olika trafi kslag rör sig längs skilda 
stråk. Att avsikten är att olika trafi kslag skall röra sig längs skilda stråk är 
dock ingen garant för att de verkligen gör det, i synnerhet inte när det 
gäller gångtrafi k. Detta innebär en risk för att många rör sig till fots längs 
vägar utformade för biltrafi k, med olycksrisk som följd. Att människor 
går längs vägar som egentligen inte är avsedda att gå på, gör det dessutom 
svårt att konstruera en axialkarta för en sådan stadsdel. Frågan är om man 
skall ta med dessa vägar i axialkartan eller inte. Vi har valt att ta med dem 
eftersom ob servationer på plats gör klart att mån ga av dessa vägar an-
vänds en hel del av gående.

Otrygga gångstråk - Slutligen har områden av detta slag ofta skilt kommu-
nikationssystemet från bebyggelsen så att gator och gångvägar inte löper 
längs med bebyggelsen utan skild från den. Detta leder till att mån ga 
stråk saknar egna målpunkter. Det vill säga att många av dessa stråk både 
är lågt integre rade och skilda från bebyggelsen, vilket får till effekt att de 
är ganska lite använda. Detta är just den typ av stråk som kan upplevas 
som otrygga, särskilt efter mörkrets inbrott och särskilt av kvinnor.

Exempel i Kronoparken - Alla dessa karaktäristika kan återfi nnas i Krono-
parken. Universitetsplat sen exempelvis är globalt väl integrerad via stråk 
som huvudsakligen är avsedda för biltrafi k men alls inte lokalt integrerad, 
vilket gör att den kan vara ganska otillgänglig för en gående. Det globalt 
mest integrerade stråket är Sommargatan, vilken är utformad för biltra-
fi k, men ändå används av gående som vill röra sig längre sträckor inom 
stadsdelen, med olycksrisk som följd. Det fi nns fl era svagt integrerade 
gång stråk inom stadsdelen som dessutom är skilda från bebyggelsen, vilka 
det fi nns skäl att tro kan upplevas som otrygga.

Att aktivera stadsformen - Slutsatsen när det gäller allt detta är att det 
måste ses som olyckligt att stadsformen inte bidrar till att göra läget för 
viktiga funktioner tillgängligt, att göra det lätt att orien tera sig i stads-
delen, att förhindra att gående rör sig längs vägar som utsätter dem för 
fara och att stråk i området inte ger upphov till en känsla av otrygghet. 
Analysen kan således visa på möjlig heter att få stadsformen att bidra till 
detta. Därmed kan analysen snarare visa på rumslig potential än faktiskt 
användning, vilket i ett stadsutvecklingsprojekt kan vara väl så intressant.

Västra och Östra Kronoparken skilda världar - Analysen gör också tydligt 
att Kronoparken egent ligen består av fl era områden där särskilt Väs tra 
och Östra Kronoparken är starkt segrege rade från varandra. Tillgänglighe-
ten mellan dessa stadsdelar är så svag att man kan tala om skil da världar 
trots den stora närheten. Analys en klar gör därmed hur det verkliga av-
ståndet, där även orienterbarhet och läsbarhet räknas in, skiljer sig mar-
kant från det geografi ska avståndet. Därför brukar vi kalla de avstånd och 
den tillgänglighet som integrationsanalysen fångar för rea listiska avstånd 
och realistisk tillgänglighet.

Det interna gångvägssystemet understödjer viktiga funktioner - Inom 
Kronoparken sammanfaller dock de lokalt mest välintegrerade stråken 
med läget för stads delens service och fritidsattrak tioner, vilket pekar på 
att det interna gångvägssystemet under stödjer lokaliseringen av viktiga 
funktioner ganska väl. Dessa stråk leder dock inte vidare till om givande 

stadsdelar, vilket gör att dessa funktioner knappast används av männis-
kor utanför Kro noparken, vilket även talar för ett begränsat utbyte med 
angränsande stadsdelar.

Universitetsområdet har en svag lokal förankring - Universitetsområdet är 
globalt väl integrerat men lokalt svagt integrerat, vilket antyder att det har 
en svag lokal förankring och i lika hög grad samspelar med andra och mer 
avlägsna stadsdelar som med Kronoparken. När det gäller rums strukturen 
inom universitetsområdet löper denna gan ska fritt mellan interiörer och 
exteriörer, vil ket gör att det behövs en mer detaljerad analys där dessa 
interiörer tas med för att kunna göra en adekvat tolkning av universitets-
området i sig.

Välsviken – Stadsdelen Välsviken är idag huvudsakligen obebyggd med 
mycket svag tillgänglig het till övriga Karlstad. Stadsdelen är dessutom 
mycket svagt integrerad med angränsande stads delar där den viktigaste 
är Kronoparken. Översiktsplanen avser ej heller att göra Välsviken till en 
integrerad del av Karlstads som helhet utan ser området som möjlig mark 
att expandera i för den östra tillväxtnoden. Det avgörande för detta blir 
då att integrera Välsviken med Kronoparken och universitetsområdet. 
Den uppenbara barriären för en sådan integration utgörs då av E18, vars 
överbryggande därmed är en grundbult för detta.

Välsviken globala kopplingar – Det är svårt att utvärdera möjligheterna till 
sådana bättre samband mellan Kronoparken och Välsviken utan något 
planförslag att utgå ifrån. Rent principiellt förefaller det dock som intres-
sant att ta fasta på den globalt mycket starkt integrerade Sommargatans 
båda ändar, vilka skulle kunna förlängas söder om E18. Med en annan 
utformning av Sommargatan och ny bebyggelse längs med den som även 
fortsätter söder om E18 skulle denna kunna utveck las till ett sammanbin-
dande och aktivt använt stråk både för Kronoparken och Välsviken. Av 
stor be tydelse vore då att i båda ändar bättre och tydligare ansluta de båda 
lokalt mycket starkt inte gre rade stråk som löper förbi Kronoparkens köp-
centrum och fritidsattraktioner med Sommar ga tan. Sommargatans östra 
ände skulle med ny bebyggelse kunna omvandlas till ny attraktiv entré till 
universitetsområdet som visar sig redan nere vid E18.

Välsviken lokala kopplingar – I det mer lokala perspektivet förefaller det 
även värdefullt att försöka koppla Fagottgatan söderut över E18. Detta 
kan utvecklas till ett lokalt strakt integrerande stråk mellan Kronoparken 
och Välsviken i detta läge där det metriska avståndet är mycket litet.
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Global integration - Kronoparken, Universitetsområdet och Välsviken med beskuret inverkansområde. 

Lokal integration - Kronoparken, Universitetsområdet och Välsviken med beskuret inverkansområde. 

Global integration - Välsviken 

Lokal integration - Välsviken 
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6. Angelägna utredningar inom 
aktuella planprojekt
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6.1.  Linjenätsutredning för kollek-
tivtrafi ken i Karlstad
En tillgänglighetsanalys för hållplatser i ett nytt linjenät för bussar kan 
bidra med att klargöra hur detta linjenät mest effektivt når ett så stort 
upptagningsområde som möjligt.

Möjliga analyser
• Diagnos av tillgänglighet till närmaste busshållplats från alla fastighe-
ter i Karlstad eller ett min dre område, mätt både i metriskt avstånd och 
realistiskt avstånd, där orienterbarheten vägs in i det senare fallet. Detta 
redovisar graden av tillgänglighet till kollektivtrafi k generellt i det valda 
området och kan presenteras mycket detaljerat ända ned på fastighets-
nivå. Analysen ger en bild av kollektivtrafi kförsörjningen inom det valda 
området.

• Diagnos av befi ntligt befolkningsunderlag för alla hållplatser i Karl-
stad eller ett mindre område, mätt både i metriskt avstånd och realistiskt 
avstånd. Analysen visar varje hållplats upptag ningsområde och redovisar 
hur många människor som bor eller arbetar där. Analysen ger en bild av 
användartrycket för varje station inom det valda området.

• Prognos av hur nya hållplatslägen påverkar tillgängligheten till kollek-
tivtrafi k inom ett valt område.

• Prognos av nya hållplatslägens upptagningsområde och befolkningsun-
derlag inom ett valt område.

• Förslag på eventuellt nya eller förändrade hållplatslägen utifrån analy-
serna.

6.2.  Planeringsunderlag för stadsut-
veckling av Inre hamnen
Med en space syntax-analys kan planskissen för Inre hamnen utvärderas 
utifrån hur väl den nya stadsstrukturen kan understödja de uppställda 
målsättningarna för området, både vad gäller kontak ten med omgivande 
stadsdelar som den interna markanvändningen och tänkt rumskaraktär.

Med en place syntax-analys kan till exempel den föreslagna kopplingen 
mellan Västra Torggatan och Inre hamn en betydelse för utvecklingsområ-
dets tillgänglig het till centrala Karlstad utvärderas. Kopplingen kan också 
förbättra Centrums tillgänglighet till Vänern och parkområden, vilket 
ytterligare höjer Centrums attraktionskraft i regionen. På så vis skapas 
mervärden för Karlstad som helhet vilka enkelt kan analyseras. 

Möjliga analyser
• Prognos av hur stadsformen i de föreliggande förslagen understödjer de 
målsättningar om bättre kontakt med omgivande stadsdelar, ny mark-
användning, utpekade knutpunkter och föreslagna rumskaraktärer som 
fi nns beskrivna i stadsbyggnadsprogrammet för Inre hamnen.

• Prognos av hur tillgängligheten till parker och grönområden generellt 
förbättras för centrala Karlstad med den föreslagna länken mellan Västra 
Torggatan och Stadsträdgården. Detta kan redovisas ned på fastighets-
nivå.

• Prognos av hur tillgängligheten specifi kt till Stadsträdgården ökar med 
en sådan länk.

• Prognos av den nya bebyggelsens tillgänglighet till den service som 
fi nns i Centrum.

• Förslag om ändringar i planförslagen som får dem att bättre uppfylla 
målen i stadsbyggnads programmet för Inre hamnen.

6.3.  Planeringsunderlag för Krono-
parken/Universitetsområdet/
Välsviken
Detta område som i översiktplanen är utpekat som Karlstads östra till-
växtnod har i grunden stor potential. Här fi nns ett tätt bebyggt bostads-
område med varierande bostadsformer och därmed en relativt stor natt-
befolkning. Bostadsområdet förefaller också ha ovanligt stora kvaliteter 
i sin rumsliga uppbyggnad i jämförelse med många andra områden från 
samma tid. En oerhörd tillgång för områ det är naturligtvis universitetet 
som ger stadsdelen en betydelse långt utanför den egna näromgiv ningen 
och naturligtvis bidrar till ett stort infl öde av dagbefolkning. Slutligen 
fi nns stora områden i anslutning till Kronoparken och i Välsviken i vilka 
området kan växa.

Samtidigt förefaller inte dessa goda förutsättningar komma till sin rätta 
och den huvudsakliga orsaken till detta förefaller vara stadsformen. Stads-
formen integrerar idag inte universitetsområdet med Kronoparken eller 
Kronoparken med angränsande stadsdelar, vilket gör att få synergieffekter 
skapas. Många som går på universitetet har nog en vag idé om stadsdelen 
Kronoparken och omvänt. Istället skulle dessa kunna integreras och dra 
nytta av varandra och utvecklas till en stadsdel med en stark identitet och 
ett karaktäristiskt och attraktivt innehåll. Inte minst skulle detta kunna 
bidra till unviersitetets identitet och attraktionskraft. Att denna stadsdel 
även kan växa vidare ut mot Välsviken förefaller då som en stor tillgång.

Möjliga analyser
• Detaljerad diagnos av Kronoparkens och universitetsområdets rumsliga 
uppbyggnad där även universitetsområdets offentliga interiörer tas med, 
vilket i detta kan bidra till en förståelse av hur stadsdelen fungerar idag 
och ange riktningar för nya planer.

• Prognos av planförslag där frågor som tillgänglighet, orienterbarhet och 
trygghet kan analyse ras och utvärderas.

• Prognos av planförslag där tillgänglighet av särskilda nyttigheter som 
service, kollektivtrafi k och grönområden analyseras och utvärderas.

• Framtagande av planförslag med utgångspunkt i analyser av ovanstå-
ende slag.




