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Sammanfattning
Uppdraget omfattar en studie av stadsmiljön och nya anspråk
itrafiken med särskilt fokus på kollektivtrafik. Studien redovisar
generella samband mellan trafik och stadsmiljö samt ska visa
på konsekvenser av utformning och gestaltning för prioriterad
kollektivtrafik enligt Målbild för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal
och Partille 2035.

medföra, vilken försvårar möjligheterna att skapa en attraktiv stad
för i synnerhet gående men även för övriga trafikantgrupper.

i tematiska sammanställningar som utgår fran stadsmiljöer i
Göteborg. De exempel som presenteras är från Östra Hamngatan,
Skånegatan, Hjalmar Brantingsgatan och Torpagatan.

Kollektivtrafikstråkens anspråk har strukturerats utifrån hur de
trafikerar innanför innerstadsringen, på innerstadsringen eller
utanför. Utifrån livsrumsmodellen beskrivs stråken i de olika livsrum
som är tänkbara för en stomkollektivtrafik. Generellt tänkbara
sektioner i olika livsrum, för de olika kollektivtrafikanspråken,
redovisas.

En övergripande slutsats är att kollektivtrafikstråk med högre
framkomlighetsanspråk i första hand är lämpliga i integrerade
transportrum och transportrum, samt att det inte går att
undvika barriäreffekter av en effektiv kollektivtrafik med högre
framkomlighetsanspråk. Med ett lägre framkomlighetsanspråk
fungerar kollektivtrafik också bra i mjuktrafikrum, som till exempel
idag på Vasagatan och på Östra/Västra Hamngatan. Det är dock
inget hinder för att förtäta staden och skapa bättre stadsmiljöer än
det vi ser idag. Med anpassade stadsmiljöer är det fullt möjligt att
fotgängare och cyklister får förbättrad tillgänglighet samtidigt som
kollektivtrafiken får ökad attraktivitet och framkomlighet.

Studien redovisar tänkbara alternativ för att skapa garanterad
framkomlighet, vilket innebär förutsägbar framkomlighet med
samma restider dygnet runt och i vissa stråk högre anspråk på
hög hastighet och kortare restider. Detta görs utifrån fem olika
typer av kollektivtrafikstråk som har olika grad av förväntan på
framkomlighet och hastighet. Ett stomkollektivtrafiksystem medför
inte bara positiva effekter för stadsmiljön och stadslivet. En av de
svåraste frågorna att hantera är den barriäreffekt som systemet kan

Den omgivande stadsmiljön i kollektivtrafikstråken har varierande
anspråk på gaturummet, med olika typer av användning. Längs
kollektivtrafikstråken finns också en rumslig variation som innebär
varierande förutsättningar som kollektivtrafiken behöver samspela
med. Stadsrummens användning och rumsliga variation beskrivs

frånvarande
ägernärvarande

samspel prioriteraprioritera samspeläger närvarande
frånvarande

Integrerat
frirum

Integrerat
transportrumFriru Mjuktrafikrum Transportru

Livsrumsmodellen (ur Rätt fart i staden, Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting, 2008. Ill. Caroline Linhult)
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Läsanvisning 

Inledningen beskriver Målbildens uppbyggnad, struktur och 
trafikeringsprinciper. Följande avsnitt om bakgrund vill ge 
förståelse för varför uppdraget genomförs och vilka farhågor som 
denna rapport ska ge underlag för att bemöta. Som en ansats till 
gemensam formulering för vad man vill uppnå i en stadsmiljö med 
kollektivtrafik, beskrivs sedan detta generellt samt för bytespunkter 
och sträckor. 

I syfte att ge en förståelse för samband mellan trafik och 
konsekvenser för stadsmiljön redovisas därefter olika samband 
med fokus på barriärverkan utifrån parametrarna hastighet, 
turtäthet och hållplatstäthet. En viktig utgångspunkt för 
utformning och gestaltning av kollektivtrafik är de styrande 
dokument för avstånd, utrustning m fl som finns i Göteborgs Stad. 
Här är spårvägens utformning särskilt intressant då den grundas 
på en egen lagstiftning som påverkar utformningen, som därmed 
skiljer sig från övriga trafikslag. 

Kollektivtrafikstråkens anspråk struktureras utifrån hur de trafikerar 
innanför innerstadsringen, på innerstadsringen eller utanför. Utifrån 
Livsrumsmodellen beskrivs dessa stråk i de olika livsrum som är 
tänkbara för en stomkollektivtrafik. Generellt tänkbara sektioner i 
dessa olika livsrum, för de olika kollektivtrafikanspråken, redovisas. 

Stadsrummens användning och rumsliga variation beskrivs 
i tematiska sammanställningar som utgår fran stadsmiljöer i 
Göteborg. De exempel som presenteras är från Östra Hamngatan, 
Skånegatan, Hjalmar Brantingsgatan och Torpagatan. 
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Målbild för kollektivtrafiken
Målbilden för stadstrafiken i Göteborg, Möndal och Partile
2035 beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande
storstadsområdet i dessa tre kommuner ska utvecklas för att
attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer. Målbilden är
en vidareutveckling av Kollektivtrafikprogrammet K2020 och
fokuserar på stomnätet, det som idag omfattar spårvagns- och
stombusstrafik, expressbussar samt pendeltåg och regionbussar
där de trafikerar storstadsområdet. Den viktigaste slutsatsen är
att nödvändig kvalitet och kapacitet kan uppnås genom att bygga
vidare på dagens trafikslag, men att det krävs stora investeringar
och nya trafikkoncept för, i första hand, buss.

spårvägarna och komplettering med nya spårvägslänkar samt
linbanor som effektivt överbryggar barriärer.

Söderleden, E6 Åbro-Tingstad) och ett öst-västligt stråk på södra
älvstranden (E45) samt Bangårdsviadukten och Ullevigatan. Detta
systems påverkan på stadsmiljön behandlas inte i denna rapport.

Stomnätet föreslås i Målbilden att utvecklas enligt följande principer
•
•
•

Stomnätet kompletteras med ett lokalt snabbnät (Metrobuss).
Snabba och tydliga tvärförbindelser skapas.
Kapaciteten och framkomligheten höjs i spårvagns- och
stombussnätet.
Brunnsparkens funktion sprids på fler punkter.
City görs till målpunkt snarare än bytespunkt.
Linjenätet förenklas genom färre linjer och tätare turer.
Rymligare fordon prioriteras framför fler.
Utbyggnaden av stomnätet sker samordnat med stadsutvecklingen.
”Tunga” linjer koncentreras till prioriterade stråk.

Innerstadsringen är i första hand en spårvägsring som utgörs av
ny spårväg från Frihamnen via Lindholmen över/under älven till
Stigberget och vidare i tunnel till Linnéplatsen. Därifrån utgörs
innerstadsringen av befintig spårväg via Sahlgrenska, Chalmers,
Korsvägen, Skånegatan, Stampgatan och nya Hisingsbron.•

•
•
•
•
•

Genom att skapa en förbifart med angöringspunkter på randen till
City kan trafiken genom City minskas och Brunnsparken avlastas.
En viktig utgångspunkt är att i första hand se City som målpunkt.
Här fyller spårväg i Alléstråket en avgörande funktion för att
åstadkomma förändringen.

Målbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag för
Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för
infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och
bebyggelseplanering. Arbetet har pågått sedan 2014 och ett
slutförslag är beräknat att läggas fram för beslut i respektive
kommuns kommunfullmäktige samt i regionfullmäktiga i Västra
Götalandsregionen under 2017.

En ny nätstruktur med en mellanstadsring och en innerstadsring,
som kraftigt förbättrar restiderna mellan platser utanför
innerstaden, skapar nya samband och avlastar innerstad och City.

För människor i områden relativt lång bort från Göteborg, men
med ett högt resande in mot City, är det viktigt att upprätthålla
snabba och effektiva resmöjligheter i syfte att ge likartad tillgång
till arbetsmarknad, tjänster och kulturliv. De spårvägar som
försörjer dessa områden benämns Stadsbana och har idag relativt
hög framkomlighet, vilken är viktig att bevara. Stadsbanan utgörs
av spårvägarna till Frölunda, Länsmansgården, Angered, Bergsjön
och Mölndal men omfattar även Innerstadsringen.

Metrobussnätet är ett snabbnät som baseras på framtidens
bussar samt på en infrastruktur i eller vid befintliga trafikleder
som ska utnyttjas av expressbussar och regionbussar. Konceptet
innefattar också stationsliknande hållplatser och bytespunkter.
Metrobussnätet omfattar mellanstadsringen (Lundbyleden, Väster-/

Huvuddragen i målbilden är att framtidens kollektivtrafik ska ha
snabbussar med egna körbanor (Metrobuss/BRT – Bus Rapid
Transit), utvecklad stombuss som innebär en vidareutveckling av
dagens stombusstrafik, uppsnabbning utav några av de befintliga

Två grundprinciper formar kollektivtrafikens trafikering i stomnätet.
Metrobussystemet kopplar samman noderna i stomnätet och
stannar inte på andra hållplatser. Spårvagns- och stombusstrafiken
betjänar främst sträckorna in mot city och stannar således på
samtliga hållplatser. Stomnätet struktureras i fler nivåer än
idag för att anpassa det till skiftande förutsättningar i staden
och med hänsyn till de olika stadsmiljöer trafiken passerar. Ett
prioriterat nät med spårvagn och utvecklade stombussar utgör det
kapacitetsstarka och snabbare nätet in mot city. Ett högt integrerat
nät har lägre hastighetsanspråk och dess trafik ges inte lika hög
prioritet i korsningar.

hpl

no

Stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Ny stomnätsstruktur med mellanstadsring och innerstadsring (röd). Två principer för trafikering i stomnätet, med koppling imellan.
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Bakgrund
Stadstrafikforum Göteborg, Mölndal och Partille skickade under
våren 2016 ut ”Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och
Partille 2035” på remiss. Planeringsdokumentet behandlar bland
annat utbyggnaden av stombuss-, snabbuss- och spårvagnsnätet
samt linbanans utbyggnad. Dokumentet behandlar den långsiktiga
strategin för städernas framtida kollektivtrafik inom stadsmiljön.
Över 60 kommuner, nämnder, myndigheter, organisationer och
privatpersoner har lämnat synpunkter på remissversionen.

Remissvaren behandlar många olika frågor. Det som lyfts mest är
hanteringen av målkonflikter, tydligare koppling mellan åtgärder,
brister och mål samt fler och djupare konsekvensbedömningar.
Remissvaren är överlag positiva till de flesta åtgärder som
föreslås i planeringsdokumentet men går isär vad gäller detaljerna
om till exempel planskildhet, prioritering av åtgärderna samt
uppsnabbning av vissa kollektivtrafikstråk. Vissa organisationer har
även efterfrågat mer fokus på bytespunkterna och avgränsningar.

Synpunkterna från remissrundan bildar bakgrund och orsak till
att detta utredningsarbete genomförs. I citatet till höger från
Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor remissvar återges den
kritik som varit den främsta anledningen till denna utredning.
Under utredningsarbetet har farhågor kring målkonflikten mellan
kollektivtrafikens anspråk och stadsmiljön diskuterats vidare i
utredningens referensgrupp.

Del ur sammanfattningen av Göteborgs Stads Stadsbyg-
gnadskontors yttrande över Målbilden.

Farhågor ur trafikerings- och stadsmiljöperspektiv på konflikten mellan
kollektivtrafikanspråk och stadsmiljöanspråk.

Göteborg centrum med innerstadsringen markerad.

”Stadsbyggnadskontoret ser i grunden positivt på arbetet och
syftet med målbilden. Kontoret har framför allt synpunkter på
att målbilden inte innehåller några alternativa scenarier, att
sammanvägningen gentemot andra trafikslag saknas och att
den relativt korta tidshorisonten till 2035 begränsar en ännu
mer långsiktig planering.

Kontoret ser också att tillämpningen av målbilden utifrån
kvalitetsmålen, principstrukturen och utvecklingsprinciperna
kommer leda till målkonflikter som inte är klargjorda och
konsekvensbedömda, till exempel kring avvägningen
mellan kollektivtrafik och stadsmiljö- och stadslivsfrågor.
Stadsbyggnadskontoret ser ett stort behov av att
fortsätta arbetet med att samordna kollektivtrafik- och
stadsplaneringen.”
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Kollektivtrafik och önskad 
stadsmiljö 
Stomnätet kan delas in i hållplatser och linjens sträcka, vilka båda 
har en stor påverkan på stadsmiljön de placeras i, alternativt redan 
är placerade i. För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik och 
stadsmiljö är det viktigt att placering och utformning av hållplatser 
och sträckor görs genom väl avvägda val. 

Inom arbetet med K2020 togs rapporten “Den ideala 
bytespunkten” fram för att fungera som ett strategiskt redskap 
vid planering och utformning av bytespunkter. Syftet var att höja 
kvaliten på kollektivtrafiken och att det skulle kunna användas 
både för analys av befintliga bytespunkter och som riktlinjer vid 
ny- och ombyggnad. Målet är att stomkollektivtrafikens hållplatser 
ska fungera som bytespunkter som både samlar möjlighet till byten 
mellan färdmedel, tät bebyggelse och service. 

Den idela bytespunkten innehåller ett antal kvalitetsmål som vi 
anser är representativa för att åstadkomma en attraktiv stadsmiljö 
kring stomkollektivtrafikens bytespunkter och sträckning. 
En närmare beskrivning och anpassning av dessa mål till 
stomkollektivtrafikens förutsättningar uppdelat på bytespunkter 
och sträckor, följer på nästa sida. 
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Bytespunkter 
DEN TRYGGA OCH LEVANDE BYTESPUNKTEN 
En bytespunkt där det hela tiden rör sig människor upplevs som 
en trygg plats. Även passiv övervakning från fönster och entréer 
ökar upplevelsen av trygghet. Utformning som medger överblick, 
god belysning och välskött miljö är ytterligare faktorer som bidrar 
till tryggheten. Ur trafiksäkerhetssynpunkt ska det vara tryggt för 
gående och cyklister att vistas och röra sig på platsen. 

Grundläggande för att skapa en tillgänglig bytespunkt är en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik som prioriteras framför biltrafiken. 
Bytespunkten bör vara tillgänglig för många transportslag och 
erbjuda goda förbindelser för framförallt gående och cyklister. 
Närhet till parkeringar för både cyklar och bilar bör kunna erbjudas. 
Bytespunkten måste också vara tillgänglig för alla användare. 

Informationen på en bytespunkt bör vara tydlig, enkel och 
lättförståelig för alla. Senaste information om ankomst- och 
avgångstider är obligatorisk. Enkla biljettsystem, interaktiv 
information och tillgång på internet hör den intelligenta 
bytespunkten till. Annan underhållande eller upplysande 
information skapar mervärde. 

BYTESPUNKTEN SOM BEHAGLIG OCH INTELLIGENT MÖTESPLATS 

Bytespunkten har potential att bli en bra mötesplats då det är en 
plats där många människor passerar och vistas. Platsen ska erbjuda 
både direkta och indirekta möten. En centralt placerad mötespunkt 
på platsen underlättar möten. Ju längre människor uppehåller 
sig på platsen desto större är förutsättningen för möten. Det 
bör därför finnas funktioner som inbjuder till uppehåll samtidigt 
som ljudnivå och hastigheter ska vara behagliga. 

DEN HÅLLBARA OCH KARISMATISKA BYTESPUNKTEN 
En attraktiv och stärkt kollektivtrafik är ett steg i rätt riktning mot 
en mer hållbar stadsutveckling. En hållbar bytespunkt bör utformas 
robust och flexibel för att möta framtida utmaningar. Materialen 
bör vara resurssnåla och hållbara. Naturligt omhändertagande av 
dagvatten, varierad grönska och ekologiska produkter bör övervägas. 

Kring den levande bytespunkten finns blandade funktioner av 
bostäder, verksamheter och service som innebär att det rör sig 
människor på platsen alla tider på dygnet alla dagar i veckan. 

DEN KONCENTRERADE OCH TILLGÄNGLIGA 
BYTESPUNKTEN 

I bytespunkterna ska verksamheter, människor och 
kommunikationer samlas för att skapa liv och aktivitet. Genom 
att bygga tätt runt bytespunkten skapas korta avstånd, 
resandeunderlaget ökar och ger samtidigt underlag för etablering 
av service. En bytespunkt bör lokaliseras som navet i ett nät 
av fungerande förbindelser av olika transportslag för att 
samla människor och funktioner. Genom att samutnyttja ytor 
skapas en effektiv bytespunkt med närhet av människor, 
funktioner och transportsätt som även fungerar som en 

 

Bytespunkten ska fungera för alla målgrupper, trots pendlarens 
och turistens skilda förutsättningar, krav och önskemål. 
Bytespunkten ska vara tydligt markerad, vara igenkännbar och 
ha en sammanhållen profil. Den ska signalera att du befinner dig i 
stomnätet samtidigt som den ska fungera som ett riktmärke och 
underlätta orienterbarheten i staden. Alla bytespunkter ska gå 
att känna igen vid en första anblick men de ska ändå ha en stark 
individuell identitet och karaktär. Bytespunkten ska lyfta fram de 
unika och historiska värdena på platsen. 

En målsättning är att människor ska vilja vistas på och kring 
bytespunkterna, inte bara för att de måste, och då är hög kvalitet 
på det offentliga rummet grundläggande. Det kan även bidra till 
att minimera den upplevda väntetiden. En behaglig bytespunkt kan 
erbjuda ett bra mikroklimat genom att skydda mot väder och vind 
och minimerar den negativa påverkan av trafiken. Bytespunkten 
bör vara utformad i mänsklig skala och samtidigt vara stimulerande 
för våra sinnen till exempel genom närvaro av natur, vatten och 
grönska. 

 



10 | Kunskapsunderlag - Kollektivtrafik i olika stadsrumstypologier 

Sträcka 
DEN TRYGGA STRÄCKAN 

Det ska vara tryggt att röra sig både längs och tvärs stomnätets 
linjesträckning. För sträckan är det framförallt tryggheten ur 
trafiksäkerhetssynpunkt som är relevant och där utformningen 
av passager har stor betydelse. En väl utformad och överblickbar 
sträcka som är befolkad upplevs som en trygg sträcka. Den ökade 
omfattningen av kollektivtrafik som en storstad innebär, bidrar till 
ett mer befolkat stadsrum. 

längs den. De negativa effekterna av trafiken bör i möjligaste mån 
undvikas. Sträckan bör vara utformad i mänsklig skala men också 
med en medveten avvägning mot kollektivtrafikens anspråk och 
samtidigt vara stimulerande för våra sinnen till exempel genom 
närvaro av natur, vatten och grönska. 

förutsättningar till god framkomlighet längs med sträckan. En 
hållbar sträcka bör utformas robust och flexibelt för att möta 
framtida utmaningar. Naturligt omhändertagande av dagvatten och 
varierad grönska är andra möjligheter. 

DEN KARISMATISKA STRÄCKAN 
Den karismatiska sträckan ska fungera för alla trafikantgrupper 
och målgrupper, trots skilda förutsättningar, krav och önskemål. 
Sträckan som trafikeras av stomkollektivtrafiken ska vara 
igenkännbar vid en första anblick, och ha en sammanhållen profil. 
Den ska signalera att du befinner dig i stomnätet samtidigt som 
den ska underlätta orienterbarheten i staden. Sträckan kan hjälpa 
till att lyfta fram de unika och historiska värdena i den del av 
staden du befinner dig. 

DEN INTELLIGENTA STRÄCKAN 
Informationen längs sträckan bör vara tydlig, enkel och lätt 
förståelig för alla. Relevant information längs sträckan är 
vägvisning till närmsta bytespunkt och realtidsinformation om 
stomkollektivtrafikens avgångar. 

DEN LEVANDE OCH KONCENTRERADE STRÄCKAN 

Vid ett utvecklat stomkollektivtrafiknät är det viktigt att genomföra 
stadsutvecklingsprojekt med förtätning av bebyggelse med 
blandade funktioner längs med sträckor. Den spårfaktor som 
ett nytt stomnät medför är en bidragande faktor till att skapa 
levande sträckor. Det är längs stomnätets sträckning den högsta 
tätheten av bebyggelse bör återfinnas. Genom att bygga tätt 
på båda sidor om stomnätets sträckning skapas förutsättningar 
för bra resandeunderlag och ett effektivt system samtidigt 
som det ger förutsättning för stadsliv, aktivitet vid sidan av 
kollektivtrafiksträckan och extra stark koncentration kring 
hållplatserna. 

DEN HÅLLBARA STRÄCKAN 
En attraktiv och stärkt kollektivtrafik är ett steg i rätt riktning 
mot en mer hållbar stadsutveckling varför den bör få de bästa 

I stomnätets sträckning ska många gånger även övriga trafikslag 
trafikera. Det kräver högt och flexibelt utnyttjande av ytor och i 
möjligaste mån samutnyttjande för att minimera sektionens bredd. 
Kollektivtrafiken behöver dock oftast egna körfält för att uppfattas 
som attraktiv. 

DEN TILLGÄNGLIGA STRÄCKAN 
Sträckor som trafikeras av stomnätet bör erbjuda god tillgänglighet 
för stomkollektivtrafiken och den bör prioriteras framför biltrafiken. 
Men den goda tillgängligheten för stomkollektivtrafiken behöver 
ske i balans med gående och cyklisters behov av tillgänglighet i 
staden. Balansen mellan de olika trafikslagens prioritet kommer 
variera längs en sträcka och de olika anspråken behöver vägas mot 
varandra. 

STRÄCKAN SOM MÖTESPLATS 
Strategiskt placerade stråk med viktiga funktioner, till exempel 
stomkollektivtrafik har en tendens att locka till sig gående och 
cyklister om utformningen inbjuder till det. Att stomnätets 
sträckning kan inbjuda till möten mellan i första hand gående och 
cyklister bör tas till vara och underlättas. 

DEN BEHAGLIGA STRÄCKAN 
Kvaliteten på sträckan är avgörande för om människor väljer att 
vistas längs med sträckan och om de väljer att gå eller cykla 
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Barriäreffektens påverkan 
på stadsmiljöns kvalitet 
Ett stomkollektivtrafiksystem medför inte bara positiva effekter 
för stadsmiljön och stadslivet. En av de svåraste frågorna att 
hantera är den barriäreffekt som systemet kan medföra, vilken 
försvårar möjligheterna att skapa en attraktiv stad för i 
synnerhet gående men även för övriga trafikantgrupper. 

VAD ÄR EN BARRIÄR? 

En barriär är enligt ordboken ett (långsträckt) föremål som spärrar, 
hindrar eller begränsar något. Huruvida en barriär antingen är 
något negativt, såsom ett hinder eller ett problem, eller något 
positivt, såsom ett skydd mot något man vill skärma sig ifrån, 
avgörs av sammanhanget. Fokus i detta sammanhang är när 
en barriär utgör något negativt, som ett hinder för en fysisk 
rörelse, social integration eller stadsutveckling. En barriär kan till 
exempel vara en väg eller gata, ett grönområde, en älv eller en 
kollektivtrafikanläggning. Upplevelsen av en barriär är subjektiv 
och påverkas av vem som ska korsa den och vilka förutsättningar 
personen i fråga har. 

Bedömning av gåendes framkomlighet. Diagrammet visar inom vilken 
tid 96 av 100 gående får tillgång till en viss tidslucka. Om väntetiden är 
mindre än 20 sekunder under den dimensionerande timmen så brukar 
framkomligheten betraktas som god. (Säkra Gångpassagen, Vägverket 
1998). I detta avsnitt fokuserar vi på den typ av barriär som framför allt 

orsakar gränsdragningar i stadsrummet och bryter den kontakt 
som annars hade kunnat finnas mellan olika stadsdelar och 
stadsrum. Detta skapar ibland mindre attraktiva stadsmiljöer 
där människor i lägre utsträckning vill vistas, samtidigt som det 
försvårar möjligheterna till kontaktytor och korsande rörelser. 

MÄTBARHET 

Den fysiska anläggning som ett kollektivtrafiksystem för med 
sig kan i sig utgöra en barriär. Utöver det påverkas upplevelsen 
av barriäreffekten av trafikeringen. I vilken utsträckning 
kollektivtrafiken och i synnerhet spårvagnstrafiken utgör en barriär, 
finns det i dagsläget begränsad forskning kring. Hur biltrafiken 
bidrar till barriäreffekten finns däremot beskrivet på olika sätt 
och några av dem presenteras i tabellerna och diagrammet intill. 
Barriäreffekten kan rent tekniskt beskrivas som den tid som en 
gående behöver vänta på en tillräckligt stor tidslucka för att kunna 
passera barriären (TRAST, 2007). Vid plankorsningar är faktorer 
som påverkar barriärens storlek bland annat trafikmängd och 
hastighet. Även den fysiska utformningen påverkar barriärens 
storlek, det vill säga hur bred passage som behöver korsas, utan 
möjlighet till uppehåll. En barriär kan således minska om det med 
genomtänkt utformning ges möjlighet att passera den i etapper, 
exempelvis med breda refuger mellan körfält. 

Bedömning av barriärens storlek utifrån flöde och hastighet 
(Gångbar stad, 2013). 

Hastighetens betydelse för stadens karaktär. (Rätt fart i staden, 2008) 

 Bilderna till höger visar exempel på olika typer av barriärer vid 
Kungsportsavenyn, Aschebergsgatan och Hjalmar Brantingsgatan. 
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Stråkkapacitet: hastighet, turtäthet och hållplatser
Med en hög turtäthet kan en gata med prioriterad kollektivtrafik
upplevas som en barriär om turtätheten är så pass hög att
fordonen åker igenom stråket hela tiden. I figurerna nedan beskrivs
den teoretiska barriäreffekten som 100 procent när kollektivtrafiken
passerar förbi hela tiden utan att ge möjlighet till korsande
trafikanter (gång-, cykel- och biltrafikanter) att korsa vägen.
Kollektivtrafikstråk med så pass hög turtäthet behöver planskiljas
för att fungera i stadsmiljö. Stråk med så hög turtäthet finns inte
i Göteborg i dagsläget. Barriäreffekten bör hållas lågt i ett spann
på ungefär 10-50 procent för att fungera i stadsmiljö och utan
planskildhet. Det innebär att ungefär 50-90 procent av tiden kan
trafikanter passera stråket när luckor medges.

Figurerna nedan visar teoretiska exempel på hur
kollektivtrafikstråken kan påverka möjligheterna att passera utifrån
hastighet och turtäthet. Längsgående biltrafik har inte tagits
med i figurerna nedan och skapar en ytterligare barriäreffekt
och påverkar människors möjligheter att passera tvärs över
ett kollektivtrafikstråk. Trafiksignaler och dylikt påverkar också
möjligheterna att passera ett stråk.

I Göteborg är Kungssportsplatsen ett exempel på en sträcka med
hög turtäthet, och låga hastigheter. Skånegatan är en sträcka med
höga hastigheter och relativt låg turtäthet.

Kungsportsplatsen
136 turer/timme med buss och spårvagn.

Skånegatan
96 turer/timme med spårvagn.

Västra Hamngatan
96 turer/timme med buss och spårvagn.

Diagram över barriäreffekt längs en sträcka som trafikeras av buss och spårvagn, beroende på hastighet och turtäthet (sammantaget för båda riktningarna).
Det finns inga kollektivtrafikstråk som överskrider en barriäreffekt på 50 procent inom stadstrafiken. De flesta sträckor ligger under 20 procent barriäreffekt.

Spårvagn
Buss

Fem sekunders säkerhetsbuffert
framför spårvagn eller buss.

Hastighet: 20km/h Barriäreffekt 10% Turtäthet: 36/h Hastighet: 40km/h Barriäreffekt 10% Turtäthet: 48/h Hastighet: 60km/h Barriäreffekt 10% Turtäthet: 54/h

Hastighet: 20km/h Barriäreffekt 50% Turtäthet: 174/h Hastighet: 40km/h Barriäreffekt 50% Turtäthet: 234/h Hastighet: 60km/h Barriäreffekt 50% Turtäthet: 264/h

Hastighet: 20km/h Barriäreffekt 100% Turtäthet: 342/h Hastighet: 40km/h Barriäreffekt 100% Turtäthet: 462/h Hastighet: 60km/h Barriäreffekt 100% Turtäthet: 528/h



Kunskapsunderlag - Kollektivtrafik i olika stadsrumstypologier | 13

Fordon och dess säkerhetsavståndBarriäreffekterna beror bland annat på kollektivtrafikens
turtäthet och dess hastighet. I ett teoretiskt exempel kan
barriäreffekterna beskrivas som den delen av en sträcka som
inte kan passeras då ett kollektivtrafikfordon passerar (fordonets
längd och ett säkerhetsavstånd på 5 sekunder framför fordonet).
Kollektivtrafikfordonens hastighet påverkar hur länge fordonet
vistas på en sträcka och utgör en barriär.

100 1000

Hög turtäthet (168)90 900

Medel turtäthet (96)

Låg turtäthet (36)80 800

70 700

60 600

Detta ger den totala tiden på en viss sträcka där andra trafikanter
kan korsa kollektivtrafikstråket. Denna tidslucka är starkt beroende
av kollektivtrafikfordonens hastigheter. Låga hastigheter innebär
att tidsluckan i sekunder blir höga vilket är positivt för andra
trafikslag för att korsa stråket medan höga hastigheter minskar
tidsluckan och därmed försvårar passage över stråket. Sambandet
mellan hastighet och tidslucka redovisas i diagrammet till
höger. Denna teoretiska tidslucka visar en optimal hastighet för
kollektivtrafikfordonen vilket hamnar inom spannet 5 och 20
kilometer i timmen beroende på turtätheten på stråket. Det är dock
en för låg hastighet på sträcka och endast aktuellt vid hållplats. Det
är därför positivt att passager i första hand förläggs i anslutning
till hållplatser. Den optimala hastigheten på kollektivtrafikfordonen
visar alltså andra trafikanters möjligheter att passera stråket.

50 500

40% 400

30030

20020

10010

0
10% 1 1 2 23 25 27 29

1 20 30 40 50 60
Hastighet (km/h)

70 80 Genomsnittlig hastighet (km/h)

Figur: Diagram som visar barriäreffekter utifrån kollektivtrafikfordons
hastighet. Hög turtäthet: 168 turer i timmen, medel turtäthet: 96 turer i tim-
men, låg turtäthet: 36 turer i timmen.

Figur: Spårvägslinjernas medelhastighet och genomsnittliga avstånd mellan
hållplatser

Antalet hållplatser har en stor betydelse för kollektivtrafikens
restider. En utredning av Göteborgs spårvagnslinjer har gjorts
för att se hållplatsernas påverkan på restider. I genomsnitt
ligger hållplatserna på ett 600 meters avstånd på Göteborgs
12
spårvagnslinjer med hög variation. Variationen i det genomsnittliga
avståndet mellan hållplatser ligger mellan 400 meter (linje 3 och
linje 10) och 900 meter (linje 4 och linje 9). Linjerna med kort
avstånd mellan hållplatser har även en låg genomsnittshastighet,
vilket för linjerna med lägre avstånd hamnar runt 17 kilometer
i timmen. Linjerna med högre genomsnittligt avstånd mellan
hållplatser är även de linjer som har högst genomsnittlig hastighet
på ungefär 28 kilometer i timmen. Den genomsnittliga hastigheten

Tidslucka för korsande trafik

Genomsnittshastightet: 26,4 km/h
Restid på 16,5 km sträcka: 37 minuter

800 m400 m0 m

På en teoretisk sträcka på 16,5 kilometer (vilket är den
genomsnittliga längden på spårvagnslinjerna i Göteborg), kan
variationen i avståndet mellan hållplatser ha en stor påverkan
på hastighet och därmed restider. Linjer med ett genomsnittligt
avstånd på 400 meter tar ungefär 56 minuter på 16,5 kilometers
sträcka medan en linje med 800 meters avstånd mellan hållplatser
tar ungefär 37 minuter.

Genomsnittshastightet: 17,7 km/h
Restid på 16,5 km sträcka: 56 minuter

1 20 30 40 50 60 70 80
Hastighet (km/h)

Figur: Diagram som visar tidslucka i sekunder utifrån kollektivtrafikens
hastighet och turtäthet. Högre tidslucka innebär mer tid för korsande trafik.
Hög turtäthet: 240 turer i timmen, medel turtäthet: 168 turer i timmen, låg
turtäthet: 96 turer i timmen.

Figur: Restid och genomsnittshastighet på spårvägslinjerna i Göteborg för
ett hållplatsavstånd på 400 respektive 800 meter.
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Kategorisering av stadsrum - livsrumsmodellen
Som stöd för en grov indelning av stadsrummen, med hänsyn
till dess karaktärsdrag, används den s k livsrumsmodellen som
utvecklats av Olof Gunnarsson, professor i stadsplanering vid
Chalmers Tekniska Högskola. Nedan följer en kort beskrivning av
metodiken. Mer finns att läsa i handboken Rätt Fart i Staden på
Trafikverkets hemsida.

Frirum (F) - rum för cyklister, fotgängare och lekande barn
- kan också kallas gågata. I frirummet ska de oskyddade
trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som
i princip inte bör förekomma. Utformningen måste utgå från
gåendes och cyklisters perspektiv och hastighet, vilket innebär
detaljrikedom och småskalighet med många möjligheter till
möten mellan människor. Bilfria områden är exempelvis torg,
parker, lek- och fritidsområden, avstängda gator samt separata
gång- och cykelvägar. På dessa platser är mopedtrafik inte
lämplig.

Integrerat frirum (IF), rum där fotgängare och cyklister är
prioriterade - också kallat gångfartsgata. Motorfordon har
möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till
de oskyddade trafikanterna. Låg fart är en förutsättning, liksom
prioritet för fotgängare och cyklister. Väggarna består ofta av
hus med entré mot rummet. Olika typer av aktiviteter känns
naturliga att göra i rummet. Ytorna har delad funktion. Rummen
finns i de finmaskigaste delarna av stadens nät, i torgbildningar,
i entréområde, centrala offentliga stadsrum med mera. Det kan
också vara en återvändsgata i ett lokalvägnät.

Livsrumsmodellen uttrycker skillnader mellan vilken potential
olika stadsrum har beroende av dess form, inramning, läge i
stadsstrukturen etc. I livsrumsmodellen delas staden in i tre
olika ”rum” och i två ”mellanrum”; frirum, integrerat frirum,
mjuktrafikrum, integrerat transportrum och transportrum. Gatans
utformning förmedlar ofta en rumstillhörighet medan väggarna
aspirerar på en annan tillhörighet. En ambition på sikt kan vara
att utveckla de olika rummens gestaltning för att tydliggöra
deras roll och gör dem mer självförklarande för alla som vistas i
rummen. Dagens utformning har ofta fokus på biltrafiken vilket
ger en otydlighet som kan göra det svårt att uppfatta rummets
tillhörighet.

Vilken roll en gata har påverkas av dess rumsliga relation till alla
andra gator i stadsstrukturen. En gata som är mer centralt belägen
attraherar sannolikt fler viktiga funktioner för stadens urbana
kapital. En rumsligt välintegrerad sträcka har många kopplingar till
andra sträckor i strukturen. Sådana strukturella egenskaper,
liksom möjligheten att korsa en gata varhelst de gående önskar,
motverkas genom höga fordonsflöden, fordonshastigheter och
genom barriärer som byggs för att höja framkomlighet och
säkerhet.

Exempelbild på frirum. Exempelbild på integrerat frirum.

Ett gaturum kan också vara indelat i flera livsrum. Mittdelen
eller ena sidan kan bestå av transportrum (alternativt integrerat
transportrum) medan sidoområdet kan motsvara mjuktrafikrum
(alternativt integrerat frirum) med höga vistelsevärden i gatumiljön,
men med låga anspråk att passera över till andra sidan gatan.
Genom att arbeta med olika livsrum i en och samma sektion
kan attraktiva stadsmiljöer skapas utan att funktionen som
transportstråk försämras.

Esperantoplatsen. Haga Nygata.



Kunskapsunderlag - Kollektivtrafik i olika stadsrumstypologier | 15

Mjuktrafikrum (M) omfattar de flesta av den centrala stadens
kvartersgator och stadsgator. Väggarna i rummen uttrycker
ett anspråk på kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå
människors anspråk att röra sig i längd- och tvärriktning. I
mjuktrafikrummet finns anspråket att korsa gatan längs hela
sträckan i och med att det finns många målpunkter som
attraherar. Olika trafikslag ska samspela och biltrafikens ytor
bör begränsas så långt det går med hänsyn till gatans funktion.
Det ska alltså råda ett gott samspel mellan biltrafiken och de
oskyddade trafikanterna, där låg hastighet är en förutsättning.

Integrerat transportrum (IT) - kan också kallas genomfartsgata
eller boulevard. Oskyddade trafikanter kan färdas i rummet
men har ringa anspråk på att korsa det. Det finns också ringa
anspråk på vistelse i rummet. Väggarna vänder sig mot rummet.
Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar
mellan de integrerade transportrummen eller andra livsrum. I
rummet har oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i
form av andra trafikanters närvaro men utan att samspela med
dem. Gaturummet har som regel en transportfunktion.

Transportrum (T), kan vara ett renodlat transportstråk, eller
en motorväg, ett rum för enbart motorfordonstrafik, där
gång- och cykelpassager på ett bekvämt och tryggt sätt är
separerade. Väggarna vänder inte sina anspråk mot rummet.
Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga.
Transportrummet har en renodlad trafikuppgift.

Exempelbild på mjuktrafikrum. Exempelbild på integrerat transportrum. Exempelbild på transportrum.

Västra Hamngatan. Artillerigatan. Ullevigatan.
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Livsrum och kollektivtrafikstråk
Kollektivtrafikstråken och utformning av stadsmiljöerna påverkar
upplevelsen av stadsrummen. En stad utan rörelse där stadsdelarna
är bortkopplade från varandra skapar segregerade enklaver. En
stadsmiljö med liv skapas på lokal nivå i stadens kvarter. En stad
utan lokal närhet och funktion är inte hållbar på lång sikt.

Kollektivtrafik och utformningen av stadsmiljön får effekter i
gaturummet och kan i obalans leda till konflikter mellan olika
intressen. Medan den första behandlar staden som ett system utgår
den andra ifrån platsspecifika förutsättningar.

Kollektivtrafik har högre och lägre anspråk på framkomlighet
i de olika stråk och rum de trafikerar. Sammanställningen
nedan visar på vilka livsrum som är tänkbara för olika typer av
kollektivtrafikanspråk, samt vilka utmaningar det innebär att
exempelvis utöka trafikeringen av ett befintligt kollektivtrafikstråk i
ett mjuktrafikrum. Sammanställningen indikerar också var konflikter
kan uppstå mellan potentiella förbättringar i kollektivtrafiken och
ökade anspråk från den kringliggande stadsmiljön (väggarna).

Diagrammet
till höger visar
hierarkier mellan
gående/cyklande
och bilar/
spårvagnar i olika
livsrum.

frånvarande
närvarande ägersamspel prioriteraprioritera Tabellen nedan beskriver förutsättningarna för olika typer av

livsrum i relation till kollektivtrafikens anspråk. I kolumnen till höger
redovisas dessa anspråk i detalj för olika typer av kollektivtrafik.

samspeläger närvarande
frånvarande

Integrerat
frirum

Integrerat
transportrum

Typ av
kollektivtrafik

Maxhastighet
(km/h)

Avstånd mellan
hållplatser (m)

Frirum Mjuktrafikrum Transportrum

Spårvagn 20 50 400 60

Stombuss 20 50 400 60

Metrobus

Spårvagn 30 50 400 800

Stombuss 30 50 400 800

Metrobus 40 70 60 1000

Spårvagn 50 60 60 1000

60 1000Stombuss 50 60

Metrobus

Spårvagn 30 70 400 800

Stombuss 30 70 400 800

Metrobus

Spårvagn 50 70 60 1000

Stombuss 30 60 60 1000

Metrobus 60 90 800 120

INNANFÖR
INNERSTADS-

RINGEN

Stråk
med lägre
hastighets-

anspråk

Flera gaturum
innanför innerstads-
ringen med kollek-
tivtrafik är mjuk-

trafikrum med lägre
hastighetsanspråk

(se sida 17).

Gaturummets bredd
och väggar avgör
om centrala stråk
kan absorbera en
ökad kollektivtrafik

och därigenom
avlasta andra stråk.

Transportrum ej
tillämpliga i denna
typ av stadsmiljö.

Stråk med
något 
högre

hastighets-
anspråk

Utmaningar finns 
kring ökad trafiker-
ing och hastighet i 
befintliga mjuk-
trafikrum, med 

barriäreffekter som 
påverkar stadsmiljön

Vissa integrerade
transportrum

innanför innerstads-
ringen (till exempel

Alléstråket) kan
tillåta något högre

hastigheter.

Rena transportrum 
ända in till stadskär
nan kan tillåta en 

mer effektiv kollek 
tivtrafik. Planskildhet/

tunnel minskar 
barriäreffekterna

PÅ
INNERSTADS-

RINGEN

Stråk
med 
högre
hastighets-

anspråk

Gaturummen på
innerstadsringen

karaktäriseras av en
kombination av

stadsmiljökvaliteter
och hög trafikering

(se sida 18).

Vissa gaturum på
innerstadsringen

är renodlade
transportrum.

I stråk som fungerar som frirum eller Mjuktrafikrum ej
integrerade frirum finns ingen tillämpliga i denna

stomkollektivtrafik idag. typ av stadsmiljö.

UTANFÖR
INNERSTADS-

RINGEN

Stråk
med lägre
hastighets-

anspråk

Renodlade och
Integrerade trans-

portrum med
reducerad biltrafik
kan göras om till
mjuktrafikrum i

attraktiva områden.

Utanför innerstaden
är integrerade

transportrum ofta
mindre trafikerade,
och attraktiviteten
finns vid hållplatser-

na (se sida 19).

Transportrum ej
tillämpliga i denna
typ av stadsmiljö.

Stråk
med höga
hastighets-

anspråk

Mjuktrafikrum ej
tillämpliga i denna

Transportstråk med
ökad kollektivtrafik

och reducerad
biltrafik kan göras
om till integrerade

transportrum i
attraktiva områden.

Ökad kollektivtrafik 
i rena transportrum 

medför barriär-
effekter men också 
nya möjligheter för 
stadsliv i knutpunk-
terna (se sida 20).

typ av stadsmiljö.
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Mjuktrafikrum innanför innerstadsringen

SEKTION 1 - FRAMKOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK I SAMSPEL MED ÖVRIGA
TRAFIKSLAG

Rummets stadsmiljökvaliteter för gående, cyklister och vistelse
varierar beroende på kollektivtrafikens och biltrafikens omfattning.
Här finns goda möjligheter till samspel med övriga trafikanter.
Biltrafiken får i denna sektion en traditionell omfattning med plats
för körfält och parkering.

P P

SEKTION 2 - ÖKAD FRAMKOMLIGHET FÖR GÅENDE OCH CYKLANDE En reduktion av biltrafiken ger möjlighet att plocka bort körfält
parkering, och göra om resten av gaturummet till gångfartsstråk
(där bara behörig biltransport har åtkomst). Det skapar möjligheter
för nya funktioner och aktiviteter längs gaturummet som ökar
stadsmiljökvaliteten och minskar barriäreffekter.

SEKTION 3 - OMLÄGGNING AV KOLLEKTIVTRAFIK MED NY STADSMILJÖKVALITET Om gaturummet representerar mycket höga stadsmiljökvaliteter
- eller innehar en potential att skapa värdefull stadsmiljö
vid omdaning - så kan satsningar på stråk med högre
framkomlighetsanspråk öppna upp för en avlastning av befintliga
stråk där kollektivtrafiken kan utgå. Totalt sett kan det representera
en vinst, om det handlar om centrala mjuktrafikrum med högt
potential för ökad stadsmiljökvalitet, med många korsande
frirum eller integrerade frirum, och där barriäreffekten idag utgör
en begränsning för gående och cyklandes framkomlighet och
korsningsmöjlighet.
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Integrerat transportrum på innerstadsringen

SEKTION 1 - PRIORITERAD FRAMKOMLIGHET FÖR BIL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK Denna sektion representerar det som ofta är befintlig situation,
med prioriterad framkomlighet för biltrafik och kollektivtrafik.
Bredden i kombination med trafikeringen utgör en barriär på
sträcka för gående och cyklande som behöver korsa stråket. De
har dock god tillgång till passager vilka sker strukturerat och
medrelativt frekvent förekommande möjligheter vid
gatukorsningarnai kvartersstrukturerna. Vid variationer i
gaturummets bredd är detgång- och cykelbanor som får sitt

P

SEKTION 2 - BIBEHÅLLEN FRAMKOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK MEN ÖKAD
FRAMKOMLIGHET FÖR GÅENDE OCH CYKLANDE

Med reducerad biltrafik kan ytan begränsas till ett körfält i
varje riktning. Gaturum längs innerstadsringen är tänkt att
kunna trafikeras i högre hastighet för kollektivtrafiken än
stadskärnan innanför. Det kan innebära barriäreffekter, men
behöver inte vara negativt om det avlastar andra gaturum
och ökar stadsmiljökvaliteten sammantaget. Möjligheter finns
på innerstadsringen att skapa en karaktäristisk, asymmetrisk
gatusektion som återspeglar skillnaden mellan funktioner på
insidan och utsidan. Exemplet till vänster representerar ett
sådant alternativ. I delen av gaturummet till höger prioriteras
förutsättningar för aktiva bottenvåningar med handel och servering
genom utökat gångstråk och parkering. I delen till vänster
prioriteras framkomligheten, i första hand för cyklister.P

SEKTION 3 - MAXIMAL FRAMKOMLIGHET FÖR PENDELCYKELTRAFIK Reducerad biltrafik kan bidra till ökad framkomlighet för cyklister,
både i korsningar och genom att delar av gatans sektion görs om
till pendelcykelstråk. Sektionen till vänster visar ett exempel på ett
cykelstråk med en bredd på 4,8 meter, dimensionerat för över 1500
cyklister i maxtimmen. God framkomlighet med cykel samt gående
på båda sidor av gaturummet ger ökad attraktivitet, särskilt kring
bytespunkterna, men kan också tillåta olika karaktärer på var sida
av gaturummet (innerstadssidan respektive mellanstadssidan).

P P
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Integrerat transportrum utanför* innerstadsringen * Sektionerna på föregående sida är också möjliga alternativ
för integrerade transportrum utanför innerstadsringen.

SEKTION 1 - FRAMKOMLIGHET FÖR BIL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK Sektionen representerar en inte sällan förekommande
stadsrumsmiljö i mellanstaden med god framkomlighet för bil och
buss (med lägre framkomlighetsanspråk), men också utrymme för
gående och cyklande. Korsningsmöjligheterna är på relativt långt
avstånd men samtidigt är det också få funktioner i omgivningen
som ger upphov till korsningsbehov. Generellt representerar
sektionen ett otydligt och underutnyttjat gaturum.

SEKTION 2 - PRIORITERAD FRAMKOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK Ökad framkomlighet för kollektivtrafik genom egen körbana för
spårväg. Det kan vara möjligt att tillföra gaturummet utan att
reducera anspråket för bil-, gång- eller cykeltrafik. Med en satsning
på kollektivtrafiken längs stråket följer troligen en ökad attraktivitet
med nya bytespunkter och ny byggnation längs gaturummet, vilket
behöver hanteras för att inte medföra ökade barriäreffekter.

SEKTION 3 - MAXIMAL FRAMKOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK I denna sektion prioriteras framkomligheten längs stråket högt och
det bygger på att det är ett strategiskt viktigt kollektivtrafikstråk
med långsiktigt säkrad framkomlighet för kollektivtrafiken.
Samtidigt är det också fortsatt ett integrerat livsrum vilket innebär
att korsningsmöjligheterna för andra trafikslag är relativt goda och
sker strukturerat vid gatukorsningar. Jämfört med sektionen ovan
behöver dock antalet korsningar vara något färre för att motivera
satsningen på en egen bana för spårvägen. Satsningen på cykel
kan utvecklas samtidigt och plats skapas för pendelcykelstråk.
En möjlighet med spårvägstrafik i egen bana är att med mindre
höjskillnader tillåta trafikering med högre hastighet utan att skapa
ökade negativa effekter i form av buller.
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Transportrum utanför innerstadsringen

SEKTION 1 - PRIORITERAD FRAMKOMLIGHET FÖR BIL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK Ett betydligt anspråk för biltrafik är karaktäristiskt för många av
dagens transportrum utanför innerstaden. I sektionen visas ett
exempel där både genomfartstrafik och lokaltrafik passerar genom
samma gaturum, i separerade stråk (och utan plankorsningar för
gående och cyklister). Detta ger god framkomlighet, men skapar
betydliga barriäreffekter och dåliga förutsättningar för stadsliv
längs gaturummets väggar, både i form av begränsat utrymme
för gående och cyklister, och negativ miljöpåverkan (buller,
luftkvalitet).

P P

SEKTION 2 - ÖKAD FRAMKOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK
OCH FÖR GÅENDE/CYKLANDE

Lägre hastigheter för biltrafik skapar bättre förutsättningar för att
genomfartstrafik och angöringstrafik kan samnyttja ytorna, vilket
reducerar antalet bilkörfält. En upphöjning av kollektivtrafiken är
ett alternativ för att optimera framkomligheten, samtidigt som
nya möjligheter skapas på gatuplan för gående, cyklande och ny
stadsmiljö. Det kan ge vinster i form av plats för byggnader intill
spårvagn/buss på ”högbana” givet att biltrafiken samlas på den
andra sidan av spårvägsbanan.

SEKTION 3 - MAXIMAL FRAMKOMLIGHET FÖR KOLLEKTIVTRAFIK
OCH YTOR FÖR NY ANVÄNDNING

Genom att förlägga spårvägen i tunnel kan framkomligheten för
kollektivtrafiken optimeras, samtidigt som nya markytor frigörs
för användning. Särskilt kring en bytespunkt kan det uppnås ökad
aktivitet i husens bottenvåningar. I andra delar av gaturummet kan
marken som frigörs användas till att utvidga grönområden eller
till ny bebyggelse. Vegetation kan dämpa bullerupplevelsen och
avgränsa en del av gaturummet, samtidigt som nya mjuktrafikrum
eller frirum kan skapas.

NY BYGGNAD

Sektionen visar en lösning där framkomligheten för spårvagn
prioriteras, och biltrafiken reduceras. Detta innebär att gaturummet
omvandlas från ett renodlat transportrum till ett mer integrerat
transportrum. Genom att även förlägga biltrafiken i tunnel finns det
möjligheter att skapa mjuktrafikrum på gatuplan.

P P
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Exempel på stadsrumstypologier - översiktskarta

Hjalmar Brantingsgatan
 Transportrum
 Utanför innerstadsringen
 Högre hastighetsanspråk Östra Hamngatan

Mjuktrafikrum
 Innanför innerstadsringen
 Lägre hastighetsanspråk

Torpagatan
 Integrerat transportrum
 Utanför innerstadsringen
 Lägre hastighetsanspråk

Skånegatan
 Integrerat transportrum
 På innerstadsringen
 Högre hastighetsanspråk

Alléstråket (se egen rapport)
 Integrerat transportrum
 Innanför innerstadsringen
 Något högre hastighets-

anspråk

Innerstadsringe
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ÖSTRA HAMNGATAN

Analys av stadsrum - stråk och bytespunkt
På denna och nästa sida redovisas en analys av fyra utvalda
kollektivtrafiksträckor och deras gaturum, dels rumsligt och
dels ur användningssynpunkt. Syftet är att visa exempel på hur
livsrumskategorierna kan se ut i staden, och illustrera samband
mellan gaturummets form, stadsliv, korsningstäthet och trafikering.
Redovisningen syftar också på att visa den variation och unikhet
som finns i varje enskilt gaturum.

Det är jämfört med Östa Hamngatan längre avstånd mellan
hållplatser och färre korsningspunkter vilket speglar att det är
integrerat transportrum. Den södra delen av gaturummet är
slutet, med ett avstånd på 35-40 meter mellan väggarna. Norr om
Scandinavium blir gaturummet gradvis mera öppet med större
avstånd mellan väggarna och mer oregelbunden bebyggelse. I den
norra delen är också avståndet mellan korsningspunkterna större.

För varje sträcka har ett utsnitt på mellan 600 och 1000 meter
identifierats och analyserats utifrån följande parametrar: TORPAGATAN

INTEGRERAT TRANSPORTRUM UTANFÖR INNERSTADSRINGEN

Torpagatan är belägen strax österut från stadskärnan och utanför
innerstadsringen. Det är en huvudgata som kopplar ihop stadsdelar
till centrum. Stombusslinje 17 trafikerar längs sträckan och ungefär
8000 fordon åker på sträckan öster om Munkebäcksgatan varje
dag. Den studerade sträckan är Torpagatan mellan Rosendalsgatan
och Munkebäcksgatan och är strax över 900 meter lång.
Den studerade sträckan omsluts av torg i den västra delen
avTorpagatan och skola med grönområden i den östra delen
avsträckan.

•
•
•
•

avstånd mellan hållplatser för kollektivtrafik
avstånd mellan korsningar för gående/cyklande
kopplingar till kringliggande gaturum
illustration av rum som skapas mellan gatans fasader.

ÖSTRA HAMNGATAN
MJUKTRAFIKRUM INNANFÖR INNERSTADSRINGEN
Gatan är belägen innanför innerstadsringen, och sträcker sig från
Kungsportsplatsen och Stora Nygatan i söder, förbi Nordstan till
Sankt Eriksgatan i nord. Den studerade sträckan är på strax över
700 meter, och innehåller tre hållplatser för buss och spårvagn.
Norr om Brunnsparken trafikeras sträckan av spårvagnarna 5 och
10, samt stombussarna 18, 50 och 52. Biltrafikflödet är på cirka
1800 fordon per dag. Söder om Brunnsparken tillkommer också
spårvagnarna 3, 4 och 7, och ungefär 2000 fordon per dag kör på
bilvägarna. Ett flertal andra spårvagnslinjer och busslinjer korsar
gaturummet vid Brunnsparken. Höga gång- och cykelflöden gör
att gatan har mycket liv och rörelse längs stråket, särskilt kring
bytespunkter/hållplatser och i gaturummets södra halvdel.

Avståndet mellan hållplatser liknar det på det integrerade
transportrummet på innerstadsringen, men avståndet mellan
korsningspunkterna är större (och behovet av korsningar lägre,
kopplat till täthet och funktioner). Gaturummets västra del är mer
slutet, medan den östra delen är öppen och saknar väggar eller en
tydlig avgränsning.

HJALMAR BRANTINGSGATAN
TRANSPORTRUM UTANFÖR INNERSTADSRINGEN
Gaturummet ligger utanför innerstadsringen norr om Göta Älv.
Den studerade sträckan är ungefär 1200 meter lång mellan
Brantingsmotet och Wieselgrensplatsen. Gatan trafikeras av
spårvagnslinjerna 5, 6, 10 och 13 och stombussarna 17, 18, 19, 25
och 52. Kollektivtrafiklinjerna har en hög turtäthet längs sträckan
där buss- och spårvagnstrafiken i stora avsnitt har egen köryta.
Ungefär 20000 fordon kör på sträckan mellan
Wieselgrensplatsenoch Fjärdingsgatan varje dag.

Rummet har korta avstånd mellan korsningspunkter för gående,
och korsas av mindre integrerade frirum och rena frirum/gågator
i öst-västlig riktning med ett avstånd på cirka 60 meter. Rummet
skulle i den norra delen kunna gynnas av avlastande trafik i andra
stråk, t.ex. innerstadsringen eller ny spårväg genom alléstråket.

SKÅNEGATAN
INTEGRERAT TRANSPORTRUM PÅ INNERSTADSRINGEN
Skånegatan ligger på innerstadsringen, och sträcker sig från
Korsvägen och Svenska Mässan i söder till Ullevigatan och
Fattighusån i norr. Den studerade sträckan är cirka 1100 meter
lång. Sträckan trafikeras idag av spårvagn linje 2, 6, 8, 13. Inom
analysområdet ligger två hållplatser, vid Ullevi Södra och
Skandinavium, med ett avstånd på 430 meter.

Rummet visar på de längsta avstånden mellan hållplatser
och mellan korsningsmöjligheter bland alla de fyra studerade
sträckorna, något som hänger ihop med gaturummets funktion
som transportrum, där anspråken att röra sig över rummet på
sträckan mellan korsningarna bedöms att vara små.
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SKÅNEGATAN TORPAGATAN HJALMAR BRANTINGSGATAN
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Analys av stadsrum - funktion och variation
TORPAGATAN
INTEGRERAT TRANSPORTRUM UTANFÖR INNERSTADSRINGEN
Gaturummet uppvisar stor homogenitet, låg bebyggelsetäthet
och låg koncentration av målpunkter och aktiva bottenvåningar
(detta finns endast i mycket begränsat omfång i gaturummets
västra del, i anslutning till en befintlig kollektivbytespunkt vid
Munkebäckstorget).

Funktionerna och användningen av gaturummet och dess väg-
gar varierar mellan de studerade gaturummen. I detta avsnitt
beskrivs hur detta påverkar rummet och hur det kan utvecklas i
samspel med kollektivtrafik.

Där gaturummet möter attraktiva
grönområden kan dessa utvidgas
eller kompletteras med passande
funktioner, och nya kopplingar
till rekreation för gående och
cyklande.

Grönområd
För varje sträcka har mellan 6 och 10 sektioner (med ungefär
100 meters avstånd) analyserats och visualiserats utifrån form
och funktion. Resultatet av analysen illustreras på sidan till
höger. På denna sida ges en beskrivning av gaturummens funk-
tion och variationer längs sträckan, samt en översikt över tänk-
bara förändringar i samband med en omdaning av livsrummet.

Särskilt i gaturummets västra del finns kvartersstruktur och en
utgångspunkt för att skapa stadsmässig miljö i ett integrerat
transportrum eller mjuktrafikrum. På sikt kan detta också innebära
att gaturummet blir mer tydligt definierat och integrerat i
omgivningen.

Längs gaturum med handel och
annan aktivitet i bottenvåningar
kan det ligga vinster i att
utöka gångväg/trottoar och
parkeringsmöjligheter för cykel
(och eventuellt bil).ÖSTRA HAMNGATAN

MJUKTRAFIKRUM INNANFÖR INNERSTADSRINGEN

Gaturummets bredd är cirka 30 meter och präglas av
aktiva bottenvåningar med handel och servering.
Koncentrationen av entréer och målpunkter indikerar en
hög attraktivitet.
Homogeniteten i funktioner på båda sidor av gatan med

Stadsfunktion: Kontor, bostäder, brandstation, skola, och torg med
dagligvaruhandel i väster (Munkebäckstorget).

Kring större målpunkter för
evenemang (t.ex. idrott eller
kultur) kan det också finnas behov
för ökat utrymme för gående/
cyklande, samt för tillfällig
uppställning av bil/buss.

HJALMAR BRANTINGSGATAN
TRANSPORTRUM  UTANFÖR  INNERSTADSRINGEN
Gaturummet uppvisar stor homogenitet och låg stadsmässighet,
särskilt på den södra sidan. Gatans funktion som transportrum
och den starka barriäreffekten innebär svaga kopplingar/avsaknad
av samband mellan gaturummets båda sidor, både när det gäller
funktion och utformning.

Eveneman
Stadsfunktion: Handel och kontor på båda sidor av stråket, med
hög täthet av entrépunkter i gatuplan.

Vegetation kan fungera som en
buffert mellan trafik och bostäder
längs gaturummet. Framkomlighet
för gående bör prioriteras.
Gatuparkering kan också vara
aktuellt.

SKÅNEGATAN
INTEGRERAT TRANSPORTRUM PÅ INNERSTADSRINGEN

På den sidan av gaturummet som vänder mot innerstaden
finns betydligt högre aktivitet i bottenvåningar med handel och
servering, medan den andra sidan präglas av större målpunkter för
evenemang (Svenska Mässan, Scandinavium, Bergakungen, och
Ullevi). De stora evenemangsanläggningarna är barriärskapande,
och det avspeglas i den begränsade tillgången på korsningar i
kombination med ett högt bilanspråk.

På den norra sidan finns kvartersbebyggelse med
landshövdinge-hus och en viss koncentration av aktivitet i
bottenvåningarna inom ett avstånd på 200-300 meter från
bytespunkten Vågmästareplatsen. Möjligheter finns att skapa
ett sammanhängande gångfartsstråk längs den norra sidan av
gaturummet som kopplar samman ny och gammal
bebyggelse,och som rymmer nya funktioner som utökad
cykelväg, park, uteservering, etc.

Bostad

Som vid bostäder kan också hotell
längs gaturummet gynnas av
ökad framkomlighet för gående
samt av möjlighet för uppställning
av bil och buss. Vegetation ökar
attraktiviteten.

En reduktion av biltrafikens markanspråk kan ge möjlighet
att skapa bättre utrymme för gående och cyklande, och öka
tillgängligheten och attraktiviteten längs gaturummet, särskilt på
den västra sidan.

Upphöjning eller nedsänkning av genomfartstrafiken skulle kunna
upprätthålla tranportfunktionen och samtidigt öppna för ny
bebyggelse och etablering av “rum i rummet”. Dessa kan fungera
som mjuktrafikrum eller rena frirum eftersom framkomligheten för
kollektivtrafik (och eventuellt biltrafik) säkras i tunnel, högbana
eller längs gaturummets södra del.Stadsfunktion: Evenemangsfunktioner, utbildning, kontor, och

övernattning; handel kring bytespunkter; bostäder i söder.
Större målpunkter för utbildning
(eller offentlig service som drar åt
sig både anställda och besökande)
kan behöva god framkomlighet för
gående och cyklande (inklusive
cykelparkering).

Stadsfunktion: Industriverksamhet på södra sidan, sällanköpshandel
och dagligvaruhandel, bostäder, vårdcentral och sjukhus.

Utbildning

Hotell

Handel/kontor
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ÖSTRA HAMNGATAN

TORPAGATAN

SKÅNEGATAN

HJALMAR BRANTINGSGATAN

Grönområde Bosta

Handel Hotel

Konto Utbildnin

Evenemang Parkering
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Slutsatser 
Högre framkomlighet- och hastighetsanspråk fungerar i livsrum 
som har en struktur och användning som tillåter det. Integrerade 
transportrum och transportrum har förutsättningarna för 
kollektivtrafik med högre anspråk. 

Förtätning i mellanstaden bygger på ett förändrat resande för att 
vara genomförbart, men krävs också ur ett kapacitetsperspektiv. 
Ett fortsatt högt bilanvändande är inte förenligt med den 
kapacitet som på överskådlig sikt är tillgänglig i det övergripande 
bilvägnätet och platsen för parkering kommer succesivt att 
minska med förtätning. Förtätningen i mellanstaden är planerad 
till tyngdpunkter och områden som i ett glest bebyggt Göteborg 
är 
belägna med avsevärda avstånd från varandra och innerstaden. Det 
innebär att förtätningen behöver genomföras med en avvägning 
mellan livsrum som ger tillräckligt goda förutsättningar för en 
snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik, som ju är en del av 
själva grunden för förtätningen. Det är samma person som sitter i 
spårvagnen som också är gående - och denne vill ha fungerande 

     

Det går inte att undvika barriäreffekter av en effektiv 
kollektivtrafik med högre framkomlighetsanspråk. Samtidigt 
innebär kollektivtrafiken en potential för att bevara och öka 
stadsmiljökvaliteter. Att transportera samma antal människor 
med bil skulle innebära en mångdubbelt större barriär än en 
motsvarande ökning i kollektivtrafiken. Ett sätt att reducera 
barriäreffekter kan också vara att inte sträva efter symmetri 
längs gaturummet, utan acceptera att olika funktioner (med 
olika attraktivitet och stadsfunktioner) får ligga på var sin sida. 

• I det integrerade transportrummet sker till exempel passagerna 
över gatorna strukturerat och övervägande i 
gatukorsningarna mellan kvarteren. Det finns anspråk från 
väggarna och rummet hyser blandstadskvaliteter. 

• I transportrummet föreligger inte konflikter med kollektivtrafik- 
ens anspråk och den omgivande stadsmiljön, i den meningen att 
de är separerade från varandra. Här kan attraktiva miljöer skapas 
längs med ena sidan av gatan, som ett integrerat frirum eller 
mjuktrafikrum parallelt med transportrummet. 

Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att reflektera över vilken 
roll kollektivtrafiken utgör i att binda samman staden. De mest 
socialt utsatta områdena ligger på ett avstånd från Göteborgs 
stadskärna som i relativt låg andel medger andra färdsätt än bil 
eller kollektivtrafik. Då bilandelen i dessa områden är lägre än 
i andra delar av staden är de boende i hög grad beroende av 
kollektivtrafiken. Det bör därför ligga i samhällets intresse att 
förbättra kollektivtrafiken till dessa områden i så hög utsträckning 
det bara går. 

Utredningen har tittat på fyra verkliga gaturum av olika 
livsrumskaraktär och samtliga fyra gaturum visar upp kvantitativa 
skillnader som beror både på korsningar med andra gaturum och 
kollektivtrafikstråk, och på anspråk på framkomlighet/hastighet 
för kollektivtrafiken. I innerstaden, med ett mer regelbundet 
gaturum, finns ett högt antal korsande stråk där mjuktrafikrum 
eller (integrerade) frirum är normen. I andra gaturum som 
fungerar som transportrum eller integrerade transportrum är 
korsningsmöjligheterna färre. Längs Hjalmar Brantingsgatan finns 
det högsta avståndet mellan hållplatser av de studerade stråken 
(cirka 600 meter) och heller inga plankorsningar med andra 
trafikslag (bil, buss, gång eller cykel) inom detta avstånd. 

I mjuktrafikrum fungerar kollektivtrafik med lägre framkomlighet- 
och hastighetsanspråk. Turtätheten kan vara relativt hög men 
hastigheten behöver tillåta samspel med övriga trafikanter. Spårvä- 
gen har företräde framför all annan trafik men hastigheten anpas- 
sas till de miljöer den passerar igenom. Det finns stora potentiella vinster med den utökade 

kollektivtrafiken genom att det ger förutsättningar för att 
reducera anspråket för biltrafiken, eftersom detta kan ge ökad 
framkomlighet för cyklande och gående, och möjligheter att skapa 
nya aktiviteter och platser längs gaturummets väggar. 

Målkonflikter kan uppstå när anspråken från kollektivtrafiken 
förändras i en befintlig stadsmiljö eller när stadsmiljön 
förändras i relation till ett etablerat kollektivtrafikstråk. I 
arbetet med Målbilden för stomkollektivtrafiken i Göteborg, 
Mölndal och Partille aktualiseras bägge dessa konflikter. 
Längs befintliga kollektivtrafikstråk finns det planer på 
förtätning och blandstadskvaliteter. Om stråket i nuläget i 
huvudsak 
går i ett transportrum eller integrerat transportrum och den 
önskade stadsmiljöförändringen innebär en förskjutning mot ett 
mjuktrafikrum kan det uppstå en konflikt då kollektivtrafiken har 

  

En utveckling av kollektivtrafiken bör ses som en möjlighet och 
som ett verktyg för att utveckla och uppgradera stadsrummen i 
sin helhet. Fördjupade undersökningar behövs kring vilka livsrum 
som blandstad kan innebära och under vilka förutsättningar som 
hastighetsanspråk kan förändras. 

Men stadsmiljökvaliteten handlar inte bara om vad som händer  
i gatans sektion, alltså trafikslagens olika anspråk. Detta är av 
betydelse för framkomligheten, men mycket av stadslivet skapas 
i de större, öppnare platserna och mellanrummen som finns längs 
med sträckan. Bytespunkter med korsande kollektivtrafik kan vara 
viktiga att bibehålla, men i andra fall kan potential finnas att öka 
framkomlighet för kollektivtrafiken genom att reducera antalet 
hållplatser. Samtidigt innebär hållplatserna en korsningsmöjlighet 
för gående. Det ligger en utmaning i att identifiera i vilka stråk 
stadsmiljön ska prioriteras, och i vilka kollektivtrafiken ska få högsta 
prioritet. En önskan om att optimera både framkomlighet och 
stadsmiljö försvåras i många fall av biltrafikens anspråk. 

Längs stråk med högre hastighetsanspråk kommer det finnas 
platser där livsrummen förändras till mjuktrafikrum och som 
innebär att anspråken behöver anpassas. Det är naturligt och det 
är främst utanför innerstadsringen som det idag finns frågetecken 
kring hur förtätning ska ske samtidigt med en kapacitetsstark och 
snabb kollektivtrafik som till del behöver utvecklas. 

I planeringen av nya miljöer finns det ett värde att se över med 
vilka avstånd man planerar in hållplatser. Med längre avstånd 
mellan hållplatser finns det möjligheter till kortare restider eller 
bibehållna restider men med lägre hastigheter. 

Med ökade anspråk på framkomlighet, större avstånd mellan 
hållplatserna och färre korsningsmöjligheter så minskar 
attraktiviteten för vissa funktioner längs sträckan, och finns främst 
kvar i bytespunkten. 
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STRASBOURG – PLACE DE L’HOMME DE FER 

Referensprojekt 
Strasbourg 

THE STRASBOURG TRAMWAY : A GLOBAL AND INTEGRATED 
CITY DEVELOPMENT PROJECT 

As a result of the area becoming 
pedestrian, a new layout of the 
square in the framework of the 
Kléber/Homme de Fer and vicinity 
area development contest. 

AN URBAN PROJECT, A NEW CITY WAY 

Choosing a preferential option for public transportation is the core 
subject of an overall transportation policy, and is first and above all 
an urban choice. That of the Communauté Urbaine de Strasbourg 
was first of all to re-balance transportation means and to share 
in a fairer manner the public space so pedestrians, cyclists, public 
transportation and car users could have a place in the city. 

STRASBOURG – AVENUE DE COLMAR 

A heterogeneous section, made 
more homogeneous by the intro- 
duction of the tramway on a cen- 
tral site layout planted with trees. 
Allows greater vehicle control. 

Building a surface public transportation system requires that 
the cards be dealt again between the various transportation 
means, leading to transforming the city and the use of the city. 

STRASBOURG – HAUTEPIERRE AVENUE CORNEILLE The goal is to make a new city life possible. The city is not only 
flows and traffic, it is also a place for exchanges and meetings, 
where each and everyone should find a place and have a right to 
be. 

Systematic reduction of road sur- 
face area and increased pedestrian 
space. Platform planted with grass 
allowing to eliminate the separa- 
tions between public and private 
spaces. 

We are not all equal when it comes to mobility. Space arrange- 
ments included in transportation geography (primarily cars) 
strengthen the trends of social geography where public interest 
dictates that the community should rectify any excess. 

STRASBOURG – RUE DE LA DIVISION-LECLERC The city should be accessible to all. Moving around should not be 
an obstacle race. Even outside the pedestrian area, 

one finds the “colour and texture 
code”. However, the separation of public spaces between specialised 

functions answers needs in terms of safety and smooth 
traffic. In no event can it public space development policies. 

A surface transportation project provides a rare opportunity 
to redistribute and transform urban spaces. 

STRASBOURG – RUE DES FRANCS-BOURGEOIS Urban landscapes: before/after the tramway 
Communauté UrbainedeStrasbourg, 2001 
www. transports-strasbourg.org 

A colour and texture code that is 
found all along the crossing of the 
city centre: 
- Pink granite paving marking out 
platform area 
- More comfortable grey paving at 
the bottom of the buildings. 
In addition the different textures 
enable blind or sight-impaired peo- 
ple to find their way. 

 

http://www/
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Bordeaux 

PREVIOUS STATE 
Enlightened urban planning had a difficult battle to fight with the 
medieval urban fabric of Bordeaux in order to open up a clear 
space around the Saint-Andre Cathedral. Two hundred metres long 
and twenty metres wide, Place Pey-Berland was conceived in order 
to present a new way of contemplating the monumental edifice. It 
rejected the foreshortened, dynamic and fragmentary perceptions 
offered by the gothic city’s narrow streets in order to impose an al- 
most frontal, static and unitary view of its four facades. The square, 
named after a fifteenth-century archbishop, who had a free-stand- 
ing bell-tower built there, quickly adapted to the splendour of the 
Cathedral, soon to take on a centrality that made it a worthy site 
for an additional cluster of representative buildings such as the 
City Hall, the Jean Moulin Centre, and the Law Faculty. 

slabs are laid in broken bond pattern so that the overall effect is 
to give priority to the direction running perpendicular to the main 
axis of the Cathedral. This has made it possible to propagate, over 
the ground level, the most relevant features of the long façade, for 
example the rhythm of the buttresses and the presence of the en- 
trances, which are periodically accented by water drainage spouts. 
Bronze plaques detailing fragments of the history of the Cathedral, 
the City Hall or the square itself have been set among the granite 
flagstones at thirty different points in the paving. 

Elsewhere, the flagstones have been replaced by lights set into the 
pavement with denser clusters at the main entrances to the Ca- 
thedral. On the eastern side there are benches consisting of large 
parallelepipedic blocks of granite, raised slightly above the ground 
to form a chink of space that is lit up at night. The lighting embed- 
ded in the ground and under the benches gives off a tenuous light 
but it is sufficient to limit the general lighting of the square to the 
perimetric facades and some groups of very high light posts. 

However, the 20th century, so characterised by voracious, instru- 
mental exploitation of clear urban spaces, did not respect this 
legacy. With the change of millennium, the dense vehicular traffic 
of the square completely surrounded the Cathedral, so that it ef- 
fectively became the centre of a traffic roundabout. Saturated with 
a chaotic profusion of cars, traffic lights and signs, street lights, 
leafy trees and all kinds of barriers, the square denied any unitary 
view of the Cathedral and cut it off from the rest of the city. 

ASSESSMENT 

Public transport has furnished the perfect excuse to undertake this 
project and, in particular, has made it possible to free the square 
from the brutal invasion of the private vehicle. Once the invading 
force was ousted, the intervention took the enlightened position 
that centuries earlier had freed the views of the Cathedral. Step 
by step, the project has reconquered space by means of system- 
atic elimination of superfluous elements. In keeping with this logic, 
some trees have been removed and elements of street furniture 
have been minimised, as demonstrated in the cases of benches and 
light posts. With similar intentions, the electric drive system of the 
trams, the plaques giving information about the city’s historic herit- 
age and part of the lighting system have been set below or into the 
ground. 

AIM OF THE INTERVENTION 
In 2003 and 2004, and having decided not to construct an un- 
derground railway service, the city of Bordeaux installed three 
new tramlines. The infrastructure used an innovative system of a 
ground-based power supply instead of overhead lines, thereby 
avoiding a proliferation of cables along the tracks running 
through the old city centre. As the hub of this area, Place Pey-
Berland was designated as the site of a major point of connection 
between Line A and Line B of the new public transport network. 
This made it necessary to organise the flows of movement in the 
square and was an opportunity to recover its former emblematic 

 
Precisely and concurrently, the work aiming at enhancing the views 
of the Cathedral has given special relevance to this ground-level 
plane of the operation, the support par excellence of the public 
space. While any vertical element was seen as a potential obstacle 
to be avoided, the horizontal plane has been opened out in a mani- 
festation of a range of expressive motifs that enrich and order the 
space, while also maintaining harmonious dialogue with the Cathe- 
dral. In particular, the clear, free surface of the square now provides 
a venue for a great range of different events. 

DESCRIPTION 
The two new tramlines meet at the foot of the free-standing Pey- 
Berland tower, where the tram-stop shelters are concentrated. On 
the northern and eastern edges of the square, the tram route has 
entailed the elimination of private vehicular traffic. This, along with 
the conversion of each of the other two perimeters into a “Zone 
30”, has effectively meant the square has been reinstated as a pe- 
destrian area. 

David Bravo Bordas, architect 
www.publicspace.org The paving of most of the surface of some 25,000 square metres 

has been done in large granite slabs of 120 cm. squared. These 

 

http://www.publicspace.org/
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BORDEAUX – PLACE PEY BERLAND 

Aerial view of the site prior to the 
intervention. Enlightened urban 
planning had a difficult battle to 
fight with the medieval urban 
fabric of Bordeaux in order to open 
up a clear space around the Saint- 
Andre Cathedral. © D, Carrère. 
01-01-1970 

Before the intervention. Saturated 
with a chaotic profusion of cars, 
traffic lights and signs, street lights, 
leafy trees and all kinds of barriers, 
the square denied any unitary view 
of the Cathedral and cut it off from 
the rest of the city. 

Place Pey-Berland au crépuscule, 
Bordeaux. © Gilles Rémus www. 
flickr.com 

The paving of most of the surface 
of some 25,000 square metres has 
been done in large granite slabs 
of 120 cm. squared. These slabs 
are laid in broken bond pattern 
in order to highlight the direction 
running perpendicular to the main 
axis of the Cathedral. 

www.bordeaux-tourism.co.uk/of- 
fre/fiche/cathedrale-saint-andre 

The two new tramlines meet at the 
foot of the free-standing Pey-Ber- 
land tower, where the tram-stop 
shelters are concentrated. On the 
northern and eastern edges of the 
square, the tram route has entailed 
the elimination of private vehicular 
traffic. 

La ligne B du tramway lors de 
son ouverture partielle, place Pey 
Berland. © Theillet Laurent. www. 
sudouest.fr 

 

http://www/
http://www.bordeaux-tourism.co.uk/of-
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