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Abstract 
 

This essay aims to examine how safety is reflected in local plans. This was 
done by describing the physical environments, which are addressed in 
the local plans and its impact on safety. It has also been undertaken to 
see if certain physical environments with respect to safety have been 
addressed differently. 
 

The paper is made with the qualitative method Thematic analysis. The 
method is used to analyze the three local plans that have been available 
during the essay. The analysis was done with my created themes Traffic 
separation, Accessibility, High vision, Light and bright and Human 
presence. 
 

The results have shown that the local plans takes up physical 
environments that are good for safety. It is also so that the results 
showed that the local plans and safe physical environments differ 
depending of the intent of each local plan. 
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Referat 

 
Den här uppsatsen syftar till att granska hur trygghet kommer till uttryck 
i detaljplaner. Det har skett genom att beskriva vilka fysiska miljöer, som 
tas upp i detaljplanerna och dess påverkan på tryggheten. Det har även 
varit syfte att se om vissa fysiska miljöer med avseende på trygghet har 
blivit olika tillgodosedda. 

Uppsatsen är gjord kvalitativt med metoden Tematisk analys. Metoden 
är använd för att analysera de tre detaljplanerna som varit till förfogande 
under uppsatsen. Analysen har skett med mina fem skapade teman 
Trafikseparering, Tillgänglighet, Överblickbarhet, Belysning och ljus och 
Mänsklig närvaro.  

Resultatet har visat att detaljplanerna tar upp fysiska miljöer som är 
goda för tryggheten. Det är även så att resultatet visat att detaljplanerna 
och trygga fysiska miljöer skiljer sig åt beroende på avsikten med varje 
detaljplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Trygghetsaspekt, fysisk miljö, detaljplan, social kontroll, 
tematisk analys  
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1. Inledning 
 

Trygghetsbegreppet är komplext och kan användas på olika sätt. Det gör 
trygghetsaspekten intressant, då planeringen av ett samhälle styr 
människors rörelse. Utformningen av de offentliga rummen är därför 
viktiga, då de är till för alla att nyttja och vistas i. Otryggheten tar sig 
uttryck på olika sätt. Man kan vara rädd för att bli utsatt för överfall eller 
brott, eller rädd för att råka ut för en olycka. Det är därför viktigt att 
planera byggnader, offentliga rum och trafikleder på rätt sätt (Boverket 
2002, s 298). En blandning av verksamheter och bostäder ger bättre 
förutsättningar för sociala kontakter och större känsla av trygghet 
(Nyström, J 2003, s 33). Tidigare stadsplaneringsideal innebar att man 
skapade en uppdelning i speciella sektioner av bostäder, arbetsplatser 
och service. Konsekvensen blev att stadsdelar blev öde och kunde 
upplevas otrygga, under vissa tider på dygnet (Nyström, J 2003, s 29, 83, 
133). Detta kan man jämföra med dagens stadsplaneringsideal och dess 
eftersträvan att skapa en blandstad, som innebär en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, handel och nöjes- och fritidsaktiviterer i samma 
område, vilket ger en vinst med utökade naturliga mötesplatser och 
gång- och cykelavstånd till vardagens ärenden (Arnstberg, K-O, 
Bergström, I 2001, s 111, Nyström, J 2003, s 133-135 ). För att skapa 
trygghet, bör man planera för säkerhet, närhet och nåbarhet (Boverket 
2002, s 49). Detta inbjuder också till cirkulation och ökad närvaro av 
människor (Boverket 1998, s 70). Staden blir därmed livfull med ett mer 
dynamiskt stadsliv, där folk vågar vistas dygnet runt och kan känna sig 
trygga (Boverket 2002, s 27-28).  

Kommunerna i Sverige har enligt Plan- och bygglagen planmonopol, dvs. 
att kommunerna bestämmer över hur all mark och vatten inom 
kommungränsen ska planläggas. Kommuner upprättar en översiktsplan 
där man förklarar sina mål med planläggningen av all mark inom 
kommunen (Boverket.se, 8/4-13). Detaljplaner är ett planeringsverktyg 
som används för att bestämma utformningen av planerade 
byggnadsprojekt, i ett avgränsat geografiskt område (PBL 2010: 900, 
Kap . 4 § 2 ). Genom denna har kommunen möjlighet att styra och 
förändra bebyggelsen för ett mindre område. När en detaljplan vunnit 
laga kraft, blir den juridiskt bindande, dvs. att det som står i detaljplanen 
ska utföras (Nyström, J 2003, s 57). I planeringen och upprättandet av 
en detaljplan har kommunen med sitt planmonopol möjlighet att planera 
bebyggelsen så att stadsmiljön blir mångfacetterad, levande och trygg. 
Plan- och bygglagen tar upp begreppet hälsa frekvent (PBL 2010: 900) 
och Boverket skriver att: "Boverkets tolkning är att begreppet hälsa i 
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Plan- och bygglagen och miljöbalken innefattar säkerhet. Det innebär 
frihet från personskador men också att kunna känna sig trygg" (Boverket 
2002, s 291). Enligt förarbetena till lagen ska vissa delmål vara uppfyllda 
vid planeringen av nya bebyggelsemiljöer som ska motverka och minska 
brottslig verksamhet. Vid detaljplaneläggningen ska hänsyn tas till de 
allmänna intressena, som anges i Plan- och bygglagen och som främjar 
goda fysiska miljöer (Boverket 1998, s 141-142). Boverket arbetar 
kontinuerligt med trygghetsaspekten och får av regeringen i uppdrag att 
bl.a samarbeta med länstyrelserna för att utföra ett utvecklingsarbete för 
att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer. Man vill framhålla att 
man med samhällsplanering kan skapa fysiska miljöer som upplevs 
trygga för alla på lika villkor (Boverket 2010c, s 9). Plan- och bygglagen 
och regeringens uppdrag till Boverket visar att det är viktigt att integrera 
trygghetsåtgärder i samhällsplaneringen.     

1.1 Områdesbeskrivning 
 

Umeå är en kommun i Västerbottens län. Kommunen är den 
befolkningsrikaste i länet och i hela norra Sverige. Staden har tack vare 
sitt universitet kommit att fördubbla sin befolkning sedan universitetets 
etablering 1965 (Umea.se, 2013a, 12/7-13). Umeå kommun kom att nå 
100 000 invånare 1995 och idag bor det ca 117 500 i Umeå kommun, 
varav ca 80 000 bor i tätorten Umeå (Umea.se, 2013b, Umea.se, 2013a, 
scb.se, 2013, 12/7-13). Kommunen har som mål att nå 200 000 invånare 
senast 2050. Umeå stad har som strategi att ny bebyggelse ska tillkomma 
till största delen inom fem kilometer från centrum. Kommunen vill 
komplettera befintlig bebyggelse med nya kvarter. De nya kvarteren ihop 
med de gamla ska därigenom skapa en tät blandstad, med fokus på olika 
verksamheter och utökat boende i centrala staden (Umea.se, 2013c, 12/7-
13).    

  

Figur 1: Kartan illustrerar Västerbottens län och var alla länets kommuner 
ligger (Wikipedia 13/08-13). 
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1.2 Problemformulering 
 

Att känna sig trygg, är ett grundläggande behov för människor. En 
upplevd trygghet höjer kvaliten i våra livsmiljöer. För att uppnå blandade 
och attraktiva städer, som är till för alla, behöver man stimulera rörelse 
med hjälp av närhet och nåbarhet till stadens alla rum. Effekten blir 
mänskliga möten där man vågar och vill vistas i stadsmiljön alla tider på 
dygnet. För att uppnå en trygg stad måste man ta hänsyn till flera olika 
aspekter för att nå målet med hjälp av en god samhällsplanering. 
Politiker och planerare har ansvaret att trygghetsfrågan ingår i 
stadsplaneringen (Boverket 2002, s 292,294,300-301). Då detaljplanen 
är ett planeringsverktyg för att genomföra ny bebyggelse så är frågan om 
trygghetaspekten beaktas i detaljplanerna?   
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2. Syfte 
 

Syftet för mig med den här uppsatsen är, att granska och analysera hur 
trygghetsaspekter kommer till uttryck i detaljplaner över mark i centrala  
Umeå. Jag vill analysera och beskriva detta genom att göra en kvalitativ 
studie.  

Till hjälp att uppnå syftet formuleras frågeställningar enligt följande: 

Vilka trygghetsaspekter kan urskiljas i detaljplanerna? 

På vilka sätt skiljer sig olika detaljplaner åt i avseende på hur 
trygghetsaspekter tillgodoses? 

Nämner detaljplanerna de valda temana som medvetna strategier för en 
ökad trygghet? 
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3. Metod 
 

Under det här avsnittet kommer jag presentera mitt empiriska material 
och hur jag gick tillväga för att få det. Jag kommer också att beskriva val 
av metod för att kunna extrahera ett resultat ur mitt empiriska material. 
Avsnittet innehåller även kritik mot mitt empiriska material och valet av 
metod.  

3.1 Tematisk analys 
 

För den här uppsatsen har jag valt att använda mig av metoden Tematisk 
analys. Det är en kvalitativ metod där man identifierar, analyserar och 
rapporterar de teman som man finner i sitt empiriska material ( Braun, V 
och Clarke, V 2008, s 79). 

Tematisk analys är en väldigt fri metod för att den inte har så många 
fasta ramar som bestämmer. Friheten i metoden är att man som forskare 
kan skapa teman som är genomgående i allt empiriskt material eller så 
kan det vara så att ett skapat tema bara dyker upp i en liten grad i 
materialet (Braun, V och Clarke, V 2008, s 82). Frihet i metoden ligger 
även i att forskaren inte behöver skapa flera teman utan att det kan räcka 
med bara ett eller några  beskrivande teman (Braun, V och Clarke, V 
2008, 83).  
Med en tematisk analys skapar man teman genom induktivt eller 
deduktivt angreppssätt. Induktivt menas att man skapar teman utifrån 
vad man finner i det empiriska materialet. Om man väljer att skapa 
teman deduktivt så skapar man teman ifrån teorin. Det går även att 
skapa teman genom att kombinera deduktivt och induktivt 
tillvägagångsätt (Langemar, P 2008 ,127-131).  
I uppsatsen har jag använt mig av den deduktiva metodinriktningen för 
att skapa mina teman. Jag valde att använda mig av metoden för att den 
passade mitt syfte och studien bäst. 

Valet av tematisk analys i det här arbetet grundar sig på att metoden 
framstod som den bästa metoden för att kunna extrahera fakta ur 
detaljplanerna och kunna presentera ett resultat.   
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3.2 Empiri 
 

Det empiriska materialet för den här uppsatsen består av detaljplaner i 
Umeå. Jag har specifikt använt mig av tre detaljplaner och tillhörande 
plankartor. Jag hade fastställt två krav för innehållet i detaljplanerna, 
och det var att alla tre skulle vara inom centrala staden i Umeå och att de 
skulle omfatta mycket offentlig mark. Anledningen till detta är att det 
offentliga rummet är till för att nyttjas av och vistas i för alla medborgare. 
Det blir då en yta där det vanligtvis är mycket folk i rörelse. 

Då jag fann det svårt, att på egen hand, hitta relevanta detaljplaner för 
min studie, gick jag till detaljplaneavdelningen på Umeå kommun. Jag 
presenterade mitt ärende för några planhandläggare med arbetsuppgifter 
inom detaljplanering på Umeå kommun. De hjälpte mig att ta fram, för 
studien tre relevanta detaljplaner. 

De tre detaljplanedokumenten som ligger till grund för denna studie är 
detaljplanen för Tunneln, kvarteret Embla och kvarteret Heimdal. Vad 
gäller de tre detaljplanerna har alla vunnit laga kraft, men statusen på 
kvarteren idag skiljer sig åt då Tunneln redan är färdigbyggd, medan 
kvarteret Embla och kvarteret Heimdal just nu är under uppförande. Det 
är endast de färdiga detaljplanerna och plankartorna för de tre områdena 
Tunneln, kvarteret Embla och kvarteret Heimdal, som ingår i min studie. 
De dokument som tillhör föregående planprocess  ingår inte i studien.  
Jag har inte använt mig av de sidorna som tar upp och redogör för vad 
som kommit upp under samrådet för detaljplanerna, då detta inte är 
relevant för min studie. Detta, eftersom i samrådet nämns det 
intressenter, som med sina åsikter hade blivit för styrande av min 
tolkning av detaljplanerna. Jag hade därför inte uppnått syftet med 
uppsatsen.  
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Figur 2: Kartan illustrerar var inom centrala Umeå som de tre detaljplanerade områdena är 
belägna. Det röda x:et visar var Detaljplanen Tunneln är, gröna x:et är för Kvarteret Embla och 
slutligen det bruna x:et som är för Kvarteret Heimdal och byggnaden Väven. Det svarta markerar 
centrumfyrkanten (Umeå kommun 13/8-13). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

När jag hade fått mina tre detaljplaner från Umeå kommun började jag 
att läsa igenom varje detaljplan några gånger för att få grepp om 
innehållet generellt och speciellt med avseende på trygghetsaspekten. 
Kunskaper om vad som är trygg miljö har jag inhämtat från 
forskningsrapporter och offentliga dokument. Jag gjorde i min 
granskning löpande minnesanteckningar. Jag utgick där från min teori 
och plockade ut fakta med en deduktiv syn, då den är teoristyrd.  
Jag valde därefter ut fem teman, som frekvent återkommer inom den 
litteratur, som jag läst om trygghet (se kapitel 4).  

Jag har också varit på varje detaljplanerat område och gjort en översiktlig 
inspektion. Detta gjorde jag för att bilda mig en preliminär uppfattning 
om hur detaljplanerna realiseras och hur områdena är belägna. Besöket 
var till hjälp när jag skulle analysera och förstå planerna. Dock var 
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besöket på varje område kortvarigt och därför inte avgörande vid min 
tolkning av planerna.  

3.3 Avgränsning 
 

Forskningen kring trygghet är väldigt vid och det finns mängder med 
aspekter i forskningen som belyser trygghet. Jag har därför bara riktat in 
mig på att ta fram forskning som kan vara användbar för att förklara 
otrygghet i offentliga miljöer. Det här för att också kunna förstå mina 
detaljplaner som jag ska analysera och tolka. De här tre detaljplanerna 
har jag också valt av avgränsande skäl. De är tre stycken detaljplaner som 
är inom ramen för de centrala stadsdelarna, som påverkar 
inkringliggande offentlig mark. Anledningen till att jag valt att bara ha 
tre detaljplaner över samma slags geografiska område är för att området 
innehåller mycket offentliga miljöer. Karaktären av offentlig miljö 
innebär att alla har tillgång till området och det kan möjliggöra en 
cirkulation av människor. Därför blir valet av detaljplaner relevant för 
min studie och jämförelsen de emellan mer rättvis.  

3.4 Metodkritik 
 

Tematisk analys är en väldigt fri och flexibel metod. Även om det är 
bekvämt att den är det, så kan det samtidigt vara en nackdel med 
metodens flexibilitet. Metoden har få fasta ramar på hur ett tema ska 
vara och hur det ska skapas, utan det är något som forskaren själv får 
avgöra. Det innebär att jag till viss del kan ha frestats att tolka materialet 
på så sätt, att jag ser det jag vill se. Jag är också medveten om att de 
teman, som jag valt för uppsatsen, skulle för någon annan kunna tolkas 
annorlunda.     

  3.5 Analysteman 
 

I det följande presenteras de teman som valts för studiens tematiska 
analys. Dessa teman har i sin tur urskilts i den litteraturgenomgång som 
presenteras i det teoretiska avsnittet (se kapitel 4). 

3.5.1 Trafikseparering 

 

Med temat Trafikseparering ämnar jag beskriva hur trafiksepareringen 
tar sig uttryck i varje detaljplan. Detta gör jag för att varje detaljplan 
innehåller någon form av separering av trafiken. Forskningen visar att 
trafikens närvaro och konkurrensen mellan biltrafik och gång- och 
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cyklister är något som kan påverka upplevd otrygghet i gatumiljön, men 
trafikens närvaro kan också ge en trygghetseffekt.  

3.5.2 Tillgänglighet 
 

Begreppet tillgänglighet är komplext och viktigt för upplevelsen av trygga 
miljöer. Närhet och nåbarhet till städers offentliga rum stimulerar 
människors rörelse och chans till sociala kontakter. Forskningen visar att 
detta är viktigt för trygghetsupplevelsen.  

3.5.3 Överblickbarhet 

 

Att ha en god överblick över en större yta är betydelsefullt för att uppleva 
trygghet, då man lätt kan se omgivningen och kunna läsa av en eventuell 
hotfull situation. Siktstråk och god orienterbarhet är därför viktigt. För 
en god överblick av omgivning och gatumiljö, är även fönster, som vetter 
mot gatumiljön betydelsefullt.  

3.5.4 Belysning och ljus 

 

God belysning och ljusförhållanden är något viktigt för upplevelsen av 
trygga miljöer. Belysning möjliggör att man kan se och bli sedd i mörkret 
och djupa skuggor kan verka dystra och frånstötande både natt- och 
dagtid. Det kan därför påverka valet av att vilja vistas i miljön.  

 

3.5.5 Mänsklig närvaro 

 

Forskningen nämner närvaron av andra människor i stadens rum, som 
en faktor som påverkar människors upplevda trygghet. Människor vill 
gärna vistas på ställen där det är stor cirkulation av många människor. 
Rörelse i ett område fler timmar under dygnet främjar trivsel och social 
kontroll och bidrar till trygghet. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet: Tillförlitligheten i mitt material styrs av att empirin ger vid 
upprepning samma data gång på gång då mina teman är skapade och 
beskrivna. Det gör att undersökningen kan göras om igen med samma 
teman, men tolkningen och därmed resultatet kan bli annorlunda 
(Denscombe, M 2009. s 381, 424 ).   

Validitet: "Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata 
och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 
träffsäkra." (Denscombe, M 2009, s 425)Det menas hur trovärdigt mitt 
resultat blev. Är det heltäckande? Nej, och jag är medveten om att mina 
detaljplaner bara är ett urval av aktuell stadsdel. Jag vill kommentera att 
undersökningen, som är gjord med tematisk analys, i sig innebär en viss 
tolkning av data. Detta betyder att en upprepning, skulle för en annan 
forskare kunna ge en helt annan tolkning av mina teman (Denscombe, M 
2009, s 323,425, Langemar, P 2008, s 129). För att erhålla en mer 
heltäckande analys så skulle en kombination av olika metoder kunna 
användas. Jag är medveten om att mitt resultat skulle kunna få ett 
mervärde och en större förståelse av att dessutom ha gjort en grundligare 
och upprepande fältstudie för varje område. Ett ytterliggare problem  
med tolkningen av empirin, är att det bara är en av tre detaljplaner som 
är genomförd. Det är lättare att tolka detaljplanen, vars område redan är 
färdigbyggt.   

  

Tillgänglighet Överblickbarhet 

   Trygghetsaspekten 

Trafikseparering Belysning 
och ljus 

Mänsklig 
närvaro 

Figur 3: Figuren beskriver de valda teman för den tematiska analysen.    
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4. Teori 
 

I det här kapitlet kommer jag att presentera det teoretiska materialet, 
som använts för den här uppsatsen. Materialet är vetenskapliga artiklar 
ur forskningsämnet Rädslans geografi och böcker rörande 
samhällsplanering samt rapporter rörande trygghet från svenska 
myndigheter. 

 

4.1 Rädslans geografi 
 

Det har forskats mycket om upplevd rädsla och otrygghet i offentligt rum.  
Forskningen har då belyst rädslan och otryggheten ur många olika 
aspekter, så som ålder, kön, specifika offentliga platser med mera. Om 
man som medborgare känner sig osäker på offentliga platser så tenderar 
det att förhindra ens fria rörelsemönster i det offentliga rummet. Känslan 
av otrygghet kan skilja mellan könen, då kvinnor i forskningen känner sig 
otrygga för att de främst är rädda att bli drabbade av sexualbrott så som 
sexuella trakasserier eller våldtäkt. Män tenderar att inte vara lika rädda 
för brott, men forskningen tyder dock på att män är de, som främst 
drabbas av brott på offentliga platser och då oftast i form av misshandel 
och slagsmål (Johansson, K, Laflamme, L och Eliasson, M 2012  S. 70,74. 
Heber, A 2007 ,s 60).  

Människor kan vid känsla av otrygghet anamma förbestämda strategier 
för att vara vaksamma för eventuella brott. Kvinnor är lyhörda för om det 
kan uppstå en risk för brott. De skapar i större skala mentala och 
individuella kartor över platser, som de upplever som farliga för dem, 
som är grundat på tidigare erfarenheter. Den här strategin är ett sätt för 
individen att undvika att utsättas för en eventuell risk att drabbas av ett 
brott (Valentine, G. 1989 s 386, Brownlow, A 2004 S. 587). Män, som 
enligt forskningen inte är lika rädda, men är medvetna om att de kan 
drabbas av brott, i form av misshandel, tar till metoder för att undvika att 
hamna i slagsmål, t.ex. genom att ignorera att svara på provokativa tilltal 
(Brownlow, A 2004 s 587, 589).  

Forskning har tytt på att äldre i större utstreckning är rädda för att vistas 
i offentligt rum. Det är främst ungdomar, som äldre är rädda för. Vad 
forskningen även fått fram är att äldre drabbas i betydligt mindre 
utsträckning av brott än vad ungdomar gör, fast de är mer rädda (Pain, R 
2001, s 908). Clare Madge (1996, s 241) skriver även hon i sin rapport att 
äldre är räddare än yngre och att kvinnorna är mer rädda än män.  
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4.2 Trafik och trafikanter 
 

Forskning tyder även på att både män och kvinnor är rädda för trafiken. 
Det är en rädsla, som är påtaglig och man är väl medveten om 
konsekvenserna vid en eventuell trafikolycka (Johansson, K, Laflamme, 
L och Eliasson, M 2012  S. 81). Med planerande av trafik och gator så bör 
man enligt Karl- Olov Arnstberg och Inger Bergström i deras bok Åtta 
Postulat om planeringen av staden som livsmiljö planera så 
biltrafikanterna är väl medvetna att staden är en plats för fotgängare och 
därför bör vara anpassad efter fotgängarnas behov och rörelsemönster i 
staden (Arnstberg, K-O, Bergström, I 2001, s 54). För att tillgodose 
oskyddade trafikanters behov, dvs gång- och cykeltrafikanter kan man 
välja att separera gång- och cykelvägar från trafikerade vägar. Detta kan 
å andra sidan öka avskildhet och därmed en ökad rädsla för överfall. Man 
kan då frestas att välja att en väg, som är kraftigt trafikerad och därmed 
innebär olycksfallsrisker, men ger en ökad social kontroll från bilisterna 
(Boverket 2002, s 49-51, 300-301). Planerandet av kollektivtrafikleder 
bör förläggas genom bebyggda områden, som är högt exploaterade. Det 
här på grund av att det innebär ökad rörelse av fler människor och det 
ökar tryggheten. Hållplatserna ska ha måttligt avstånd till varandra och 
till aktivitetsytor för att undvika känslan av ödslighet (Boverket 2002, s 
47-48).     

Smala trottoarer ska man inte planera för. Bredare trottoarer tenderar att 
låta mer människor kunna gå på trottoaren samtidigt och tillåter därför 
ett bättre flöde, som i sig leder till en bättre känsla av trygghet (Boverket 
1998, s 80). Det är också bra att planera in alternativa val till gångväg 
(Boverket 1998, s 87). 

4.3 Stadsstruktur 
 

Stadsstrukturen påverkar medborgarnas upplevda trygghet  i det 
offentliga rummet. I Boverkets rapport Brott, bebyggelse och 
planeringen från 1998, ges exempel på hur en stad kan planeras och 
byggas bättre, för att motverka otrygghet och minska brott, som sker i 
staden. Rapporten skriver om att städers stadsplanemönster kan ha en 
stor betydelse på hur tryggheten upplevs i en stad. Våra möjligheter att 
röra sig är grunden för möten och socialt liv (Boverket 1998, s 65 ). 
Rapporten konstaterar att det är bättre med en stad med en nätstruktur, 
det vill säga att staden ska ha ett etablerat rutnätsmönster. Det för att det 
ger fler möjlligheter till vägval och lättare att orientera sig (Boverket 
1998, s 66). Man får en jämnare fördelning av människors rörelse och en 
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trygg miljö är där det vistas människor. Alla lägen i nätstrukturen blir 
likvärdiga och verksamheter som t.ex. handelslokaler m.m. har intresse 
av en säker omgivning.  Man ska försöka bygga bort ett 
stadsplanemönster, som är som en trädstruktur, där staden förgrenar sig 
(Boverket 1998, s 66).    

I avhandlingen Var rädd om dig! skriven av Anita Heber nämns den  
välordnade  fysiska miljön som en stor bidragande del till ökad känsla av 
trygghet. Det välordande och strukturerade är något inbjudande och får 
människor att vilja gå vid denna bebyggelse. Platser i offentlig miljö ska 
upplevas som naturliga mötesplatser för att skapa en naturlig plats där 
människor kan träffas och lära känna varandra (Heber, A 2007, S. 75).  

I rapporten Brott, Bebyggelse och planering från Boverket står det att 
broar, gång- och cykeltunnlar, som kan upplevas som otrygga platser, 
oftare undviks att passera över/igenom och att människor då i större 
utsträckning hellre går över trafikerade vägar med tung trafik. Rapporten 
säger också, att en bro och gång- och cykeltunnel bör ha öppen syn 
igenom, den ska vara bred, inte ha pelare som skymmer sikt och den ska 
inte vara för lång. Uppfylls de här kriterierna på ett bra sätt, så kommer 
bron eller tunneln upplevas som trygga att passera över/igenom 
(Boverket 1998 S. 81).  

New urbanism skolan skriver om att det bör vara en större förtätning av 
byggnader i staden, för att göra det mer värt att nyttja kollektivtrafik och 
därmed minska biltrafiken. I visionen för New Urbanism, ska stadsdelar 
vara av blandad karaktär. Stadsdelarna ska innehålla medborgerliga, 
institutionella och kommersiella intressen som ska vara blandade 
(Pacione, M 2009, s 199).  

Inom funktionalismen förespråkade man en uppsplittring av vardagslivet 
i arbete, bostad och service. Detta innebär att funktionen i staden sker på 
olika ställen under dygnets timmar. Nu förespråkar man en allsidig 
bebyggelse som innebär bättre förutsättningar för sociala kontakter och 
hemkänsla (Nyström, J 2003, s 33,83,165).    

4.4 Offentligt rum  
 

Stadens mest centrala delar brukar fungera och ses som en naturlig 
mötesplats. Det brukar vara i nära anslutning til detta offentliga rum, 
som de flesta arbeten och större delen av stadens nöjesaktiviteter är 
belägna. Det kan ofta uppstå konflikter mellan människor, som rör sig i 
centrum och dessa konflikter kan skapa känsla av otrygghet. Stadens 
centrum som mötesplats är där stora folkmassor kan träffa varandra. 
Centrum får därför en stor betydelse för befolkningen (Arnstberg, K-O, 
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Bergström, I 2001, S. 88-89). Stadsstrukturen i stadens centrum, bör 
vara utformat med en öppen yta, som tillåter genomströmning av 
människor samt ger utrymme till god sikt (Boverket 2010a, S.33). 
Stadsstrukturen bör också ge en optimal tillgänglighet för att staden är 
till för alla (Boverket 2002, s 172). Tillgänglighet till stadens rum är en 
rättighet för alla. Den ska möjliggöra att man kan ta sig fram i staden, 
vågar att vistas i staden, att kunna delta i stadens liv och att kunna få 
tillgång till stadens information och service. Detta ska möjliggöras för 
alla, oavsett fysisk eller psykisk förmåga. Boverket trycker på att man 
tidigt i planeringen av stadens rum ska ta hänsyn till barn, vuxna, äldre 
och människor med funktionshinder (Boverket 2002, s 170-173).   

En byggnads hushöjd avgör om gaturummet upplevs som öppet, ljust 
eller mörkt. En hög fasad kan påverka och medföra att människan 
känner sig instängd och liten. Denna känsla kan också förstärkas av långa 
mörka skuggbildningar från huskropparna (Trafikverket.se, s 8 19/07-
13). 
 
Borttagande av parkeringsplatser längs med gator avlägsnar en barriär 
mellan biltrafik och de som går och cyklar längs med en trottoar. 
Personerna på trottoarerna blir mer synliga från den trafikerade vägen 
och alla får bättre överskådlighet (Boverket 1998, s 140).     
Estetiskt tilltalande bebyggelse och fysisk infrastruktur är ett sätt att få 
staden att upplevas som en trygg plats att röra sig igenom. Byggnader 
som har karaktären av skönhet och som vårdas och underhålls blir inte i 
lika stor utsträckning drabbade av vandalisering eller klotter. 
Stadsmiljöer som känns planerade, använda av människor samt 
välskötta skapar en känsla av trygghet för befolkningen som nyttjar 
stadsmiljön (Boverket. 2010a, S.33. Arnstberg, K-O, Bergström I, S. 148). 

4.5 Grönområden/parker  
 

Grönområden i centrala offentliga miljöer är platser som kan upplevas 
vackra under dagtid, där man gärna vistas. Under natten då sikten blir 
sämre på grund av mörker, kan samma park upplevas otrygg (Boverket 
2010b, s 59). I artikeln A geography of men’s fear, Alec Brownlow ( 2004  
s 585) står det om vikten av att god överblick, avskildhet och möjligheten 
att kunna fly påverkar känslan av trygghet i parkmiljö. Gångvägar och 
buskage bör vara utformade så att man kan se ut på intilliggande vägar 
och att man omvänt är synlig utifrån (Boverket 1998 s 85).   
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4.6 Belysning 
 

 Belysningen är av stor vikt och kan förstärka trivsel och trygghet. Att se 
så bra som möjligt har stor betydelse och siktlinjer och en god överblick 
är viktiga faktorer vid belysningens utformningen för upplevelsen av en 
trygg miljö (Boverket 1998 s 80). Det kan vara så att man undviker att gå 
ut kvällstid av rädsla för överfall om belysningen är dålig (Boverket 2002, 
s 243). God belysning ska inte ge för djupa skuggor, men den får inte 
heller blända. Belysningen ska underlätta för gång- och cykeltrafikant att 
se mötande personer. För trafiken är god belysning viktig ur 
säkerhetssynpunkt, t.ex. vid övergångsställen, busshållsplatser, 
trafikkorsningar m.m., därför att olika typer av trafikanter möts 
här(ibid). Belysning och ljusinsläpp är viktig, då mörka gaturum och 
platser skapar rädsla och otrygghet (Eriksson, T 2010 s 40). En god 
överblickbarhet som ökas av god belysning ökar i sin tur graden av 
upplevd säkerhet och trygghet (B0verket 1998 s 113).  

4.7 Social kontroll 
 

Social kontroll innebär hur vi människor övervakar stadens miljöer. Det 
är en viktig funktion för att staden ska upplevas trygg och säker. Att veta 
att man kan iaktta eller bli iakttagen minskar känslan av otrygghet, då 
man har människor, som kan kontrollera vad som försiggår ute på gatan, 
torget, parken eller annan stadsmiljö (Eriksson, T 2010 s 91). I boken 
Trygghet i boende, av Thomas Eriksson (2010. S91-92) tas den sociala 
kontrollen upp. Han skriver där att både den informella och den formella 
sociala kontrollen är viktig för att motverka brott och känsla av 
otrygghet, dvs. de som nyttjar och bor i området är den informella 
kontrollen och de som yrkesmässigt ska hålla det lugnt i staden, som t.ex. 
polisen och väktare, är den formella kontrollen. Även Karin Ringman 
skriver om social kontroll. Hon skriver om social kontroll  i sin 
avhandling Brottsförebyggande åtgärder i en förort – teori och praktik 
(1997 s 11). Hon definierar formell- och informell social kontroll på 
liknande sätt som Thomas Eriksson. Hon tillför också en tredje definition 
av social kontroll som hon kallar halvinformell social kontroll. Den 
utövas av personer som inte har kontroll som sin huvuduppgift för sitt 
yrke, t.ex. personal som är på sina arbetsplatser.  

Den informella sociala kontrollen har stor betydelse, speciellt i offentliga 
centrala miljöer där många olika sorters människor utnyttjar stadsrum 
som en mötesplats. Med bebyggelse kan man underlätta den informella 
sociala kontrollen genom att bygga så fönstren möjliggör för 
människorna i byggnaden, att överblicka vad som händer ute på gatan. 
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Kvarteren bör inte vara alltför stora så att man lättare kan se i olika 
riktingar från fönstren och behålla den sociala kontrollen över området 
(Eriksson, T 2010 s 91-92).     

4.8 Detaljplan 
 

Detaljplanen är ett juridiskt bindande planverktyg som är kommunernas 
sätt att förverkliga sin bebyggelsepolitik, underlätta för den sociala 
strävan inom kommunen och nå en ekonomisk och ändamålsenlig 
byggproduktion. Med detaljplanen kan kommuner bestämma 
utformningen av byggnaderna, gator och allmänna platser. Det här gör 
en detaljplan till ett bra verktyg som kommunen kan använda sig av för 
att motverka otrygga miljöer i städer. Att man kan styra utformningen 
kan styra människors upplevda trygghet (Boverket, S. 141-142 ).    

Men framtagandet av en detaljplan måste gå igenom en planprocess och 
det är under denna planprocess som man kan ta i beaktande olika 
aspekter på trygghet som berör det detaljplanerade området. För enligt 
lagstiftningen i PBL ska uppförandet av en planprocess ske enkelt eller 
via ett normalt planförfarande (Boverket.se, 15/4-13). Det normala 
planförfarandet består av: 

Startandet av planarbetet: Påbörjandet utav planarbetet sker och 
man beslutar om behovet av ett planprogram. Sedan fortsätter man med 
arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan (Boverket.se, 15-4-13).  

Planprogram: Planprogrammet tas fram för att underlätta arbetet med 
detaljplanen. Att ha ett planprogram är inget måste för en kommun, men 
ett framtaget planprogram ska uppge utgångspunkterna i planen (Ibid).  

Miljöpåverkan: Här beslutas om det finns ett behov att se om 
detaljplanen kommer göra någon påverkan på miljön så att det behöver 
göras en miljökonsekvensbeskrivning (Ibid). 

Samråd: Samrådet är till för att få fram ett bättre beslutsunderlag 
genom att få in synpunkter och ge berörda insyn och påverkan i 
processen. Kommunen är tvungen enligt lag att ha samråd med 
lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och eventuellt andra berörda 
kommuner. Andra så som sakägare och medborgare ska kommunen 
också ge möjlighet att yttra sig och tycka till under samrådsskedet. 
Synpunkterna som kommer in under samrådsprocessen ska sedan 
sammanställas i en så kallad samrådsredogörelse (Ibid).  

Granskning: Under granskningsprocessen så annonserar kommunen 
och presenterar planförslaget som man tänkt att anta. Länsstyrelsens roll 
är att granska regeringens eventuella intressen som en detaljplan kan 
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påverka.  Kommunen tar sedan fram ett granskningsutlåtande där de 
kommenterat alla skriftliga synpunkter man fått in under 
granskningstiden. Granskningsutlåtandet ska även innehålla 
kommunens förslag. Kommunen ska även meddela de som inte fått sin 
synpunkt tillgodosedd (Ibid).  

Antagande: Den sista delen i processen är att anta planen och det sker 
oftast av kommunfullmäktige. Kommunen ska även meddela 
lantmäterimyndigheten, länsstyrelsen och andra berörda parter som 
senast lämnat en synpunkt som inte blivit tillgodosedd under 
granskningsprocessen. Planen vinner laga kraft om det inte blir så att 
länsstyrelsen tar beslut om att överpröva eller om planens besluts 
överklagas (Ibid).  

4.8.1 Enkelt planförfarande 
 

Det finns även ett annat planförfarande som kallas enkelt planförfarande 
och det kan användas om detaljplaneförslaget är överensstämmande med 
kommunens översiktsplan och granskningsyttrandet från länsstyrelsen. 
För att en kommun ska kunna, enligt lag, få tillämpa enkelt 
planförfarande så finns det vissa mål i PBL som den måste uppfylla. Om 
den inte uppfyller kraven så ska man ta fram detaljplanen enligt normalt 
planförfarande (Ibid).  

Det finns två olika sorters enkelt planförfarande. De två enkla 
planförfarandena skiljer sig åt på det sättet att planprocessens ärende 
följer processen från en annan lagstiftning. Det här för att processen inte 
ska drabbas av en dubbel hantering från två olika lagar. Vilken process 
som det enkla planförfarandet ska följa styrs av det specifika ärendet 
(Ibid).  

Att planförslaget saknar större värde, eller att det inte har något större 
påverkan på allmänheten är ett krav för ett enkelt planförfarande. Det 
tillräckligt, under ett enkelt planförfarande, att länsstyrelsen, kända 
berörda sakägare och andra myndigheter är delaktiga. Det behövs inget 
samråd där alla får tillfälle att yttra sig utan bara specifika intressenter 
får insyn och påverkan under ett samråd (Ibid). 

Om det är så att detaljplanen är över ett område som blir tillståndsprövat 
av miljöbalken, en arbetsplan som följer väglagen eller lagen om 
byggande av järnväg så behövs inte ett samråd under 
detaljplaneprocessen. Men om dessa prövningar är avslutade och en 
eventuell miljökonsekvensbeskrivning inte är tillräcklig eller inte är 
aktuell för ärendet kring detaljplanen så kan det behövas göras ett nytt 
samråd för detaljplanen (Ibid).   
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5. Analys 
 

Det empiriska materialet som jag har till förfogande för denna uppsats är 
detaljplaner och detaljplaneprogram över 3 områden inom 
centrumfyrkanten i Umeå. 
 Detaljplanen Embla  är en detaljplan över ett kvarter som ligger på den 
nordvästra sidan av centrumfyrkanten. Då detaljplanens syfte är att ge 
förutsättningar för utökad kontorsverksamhet samt säkerställa befintliga 
bostäder, handel och kontor inom kvarteret, så har man planerat 
åtgärder för att få ett funktionellt kvarter. Detaljplanen redogör också för 
syftet med de fyra gatorna, som omgärdar kvarteret. 

 Detaljplanen Tunneln är en detaljplan i anslutning till Järnvägsstationen 
i centrala Umeå. Detaljplanen redogör att det ska anläggas en gång- och 
cykeltunnel under järnvägsområdet  i centrala Umeå. Den blir en viktig 
länk för gång och cykeltrafiken i Umeå, Tunneln binder ihop 
stadsdelarna Haga och centrum. Tunneln ska även förbinda terminal och 
perronger i det kommande resecentret.  
 

Detaljplanen Väven ligger inom kvarteret Heimdal inom centrala stan. 
Kvarteret ligger nere vid Umeälv. Detaljplanens syfte är att uppföra en 
byggnad för centrumskapande verksamheter, t.ex. Bibliotek, kultur, men 
även kommersiella ändamål som hotell och handel. Detaljplanen ska 
även säkerställa allmän plats och gamla värdefulla byggnadsmiljöer.  

Alla teman för varje detaljplan kommer  i det här kapitlet förutom att 
bara redovisas, även att reflekteras och betygsättas i skalan 0-3 (Se figur 
4). 

5.1 Kvarteret Embla 
 

5.1.1 Trafikseparering 

 

Detaljplanen innefattar fyra gator, som utgör en gräns för kvarteret(se 
bilaga 1). De här gatorna går i öst- västlig riktning och i nord- sydlig 
riktning. Nygatan, som löper norr om kvarteret Embla är en gata, som 
omnämns i detaljplanen som en viktig gata för gång- och cykeltrafiken 
inom centrala stan. Nygatan ska fortsättningsvis vara prioriterad gång- 
och cykelgata. Detta genom att biltrafiken längs gatan blir enkelriktad. 
Det ska inte heller få finnas några infarter till parkeringsplatser mot 
Nygatan, som ett sätt att värna om cykel- och gångtrafikanterna längs 
med gatan. Skolgatan, som är en huvudgata i öst- västlig riktning har en 
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stor betydelse för bil- och kollektivtrafiken till centrum väster ifrån. 
Längs med Skolgatan finns det busshållsplatser. Sveagatan är en viktig 
infart för biltrafik in mot Kungsgatan och är också viktig för gång- och 
cykeltrafiken för dess koppling till Kungsgatan. Garaget, som enligt 
detaljplanen skall byggas under markytan kommer att ha en in- och 
utfart mot Sveagatan. Magasinsgatan är en tvärgata i nord- sydlig 
riktning, där det inte ska finnas någon möjlighet till parkering, förutom 
för taxi, färdtjänst och rörelsehindrade. På så sätt håller man tillbaka 
biltrafiken, vilket gynnar cyklister och gående (Umeå kommun 2012, s 1-
11 ).  

Reflexion 

Eftersom trafiken till viss del har separerats, men en viss 
genomfartstrafik för bil- och kollektivtrafik samtidigt kommer att tillåtas, 
så främjas tryggheten genom att ge gång- och cykeltrafik högre prioritet. 
Att skapa ett gång- och cykeltrafiksstråk till och från centrum på Nygatan 
är en åtgärd, som är trygghetsskapande, då dessa oskyddade trafikanter 
slipper konkurrera med övriga trafikanter. Man har även valt att ta bort 
parkeringsplatser och enkelrikta aktuell gata. Detta innebär troligtvis att 
biltrafiken längs med Nygatan kommer minska markant och innebär 
ökad utrymme och säkerhet för de oskyddade trafikanterna som styrs 
mot Nygatan. Tryggheten för de oskyddade trafikanterna bibehålls även 
genom att biltrafikens närvaro inte tas bort helt, och därmed kan bli 
sedda. Valet att ha kvar Skolgatans roll som bil- och kollektivtrafik 
innebär att trafikens styrs mot den här gatan och stärker därför Nygatans 
roll som stråk för oskyddade trafikanter. Jag tycker inte att Skolgatan är 
optimal ur trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter på grund 
av motortrafiken, men samtidigt kan den skapa känsla av trygghet med 
många bevakande ögon. Parkeringsgaraget med sin in- och utfart på 
Sveagatan innebär en ökad trafikbelastning för gatan, samtidigt som det 
avlastar de intilliggande gatorna eftersom tillströmmningen av bilister 
utmed de andra gatorna minskar. Sveagatan som är en viktig länk mot 
Kungsgatan för både bilister och oskyddade trafikanter innebär en 
konkurrens mellan dessa. Garagets in- och utfart spär på den här 
konkurrensen och för med sig en ökad risk för olyckor. Att det inte 
kommer att erbjudas några allmänna parkeringsplatser längs med 
Magasinsgatan tar bort bilister, som letar efter parkeringsplatser, vilket 
borde minska konkurrensen mellan de olika trafikslagen.  
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5.1.2 Tillgänglighet 

 

Tillgängligheten till kvarteret uppnås och stärks genom att ta bort 
parkeringsplatserna på gården, och öppna upp gårdsmiljön mot Nygatan 
och Sveagatan (Umeå kommun 2012, s 1-11 ).  

Tillgängligheten till hela kvarteret förbättras för gång- och 
cykeltrafikanter då särskild hänsyn till de oskyddade trafikanterna 
redgörs för i planen. Man säkerställer också tillgängligheten för 
funktions- och rörelsehindrade genom att upprätta speciella 
parkeringsplatser och av- och påstigningszoner i närheten av 
Försäkringskassan, längs med Magasinsgatan (Umeå kommun 2012, s 1-
11 ). 

Läget av busshållsplats på Skolgatan ger också en tillgänglighet till 
området för gångtrafikanter, som är i behov av kollektivtrafik (Umeå 
kommun 2012, s 1-11 ).   

Detaljplanen säkerställer befintliga bostäder, handelslokaler och kontor, 
men planerar också för fler kontor och entréer till dem. Entréerna till 
bostäderna och handelslokalerna dels till innergården och dels längs med 
Nygatan kommer att vara kvar. Detta ökar tillgängligheten och flödet i 
kvarteret (Umeå kommun 2012, s 1-11 ).   

Reflexion 

Jag tycker att tillgängligheten främjas genom att man skapar en 
förtätning i kvarteret med de utökade kontoren. Samtidigt behåller man 
befintliga bostäder och handelslokaler. Tillgängligheten förbättras av en 
utökad aktivitet fler timmar under dygnet i området genom en ökad 
tillströmning till gamla och nya entréer, öppningar till gårdsmiljön vid 
Nygatan och Sveagatan och omfördelning av parkeringsplatser från 
gården, Magasinsgatan och Nygatan till det nya parkeringsgaraget. Tack 
vare planens prioritering för gång- och cykeltrafikanter så ökas 
tillgängligheten till kvarteret för oskyddade trafikanter. Den utökade 
friytan på gården får en mer ändamålsenlig karaktär och inbjuder till 
aktivitet och lättare tillgänglighet till Försäkringskassan från gården. 
Magasinsgatan ger utrymme för av och påsläpp för personer i behov av 
färdtjänst. Det ska också finnas parkeringsplatser för funktionshindrade i 
närheten. Detta ökar tillgängligheten och möjligheten att uträtta ärenden 
vid Försäkringskassan och andra närliggande lokaler på ett bekvämt sätt 
för rörelsehindrade. Detta är en viktig detalj som redogörs för i 
detaljplanen att kvarteret är till för alla. Öppningen av kvarteret mot 
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gatumiljön är bra ur trygghetsaspekten då det kan ge en alternativ 
reträttmöjlighet in till kvarteret. Dessutom skapar alla entréerna 
alternativa flytkvägar vid en eventuell hotfull situation. Busshållsplatsens 
läge i kvarteret skapar tillgänglighet till kvarteret för personer som inte 
har möjlighet att gå, köra bil eller cykla. 

5.1.3 Överblickbarhet 

 

Kvarteret är en del av Umeås centrala rutnätssystem. Detta innebär långa 
och raka gator inom kvarteret för alla typer av trafikanter (Umeå 
kommun 2012, s 1-11 ).   

På kvarterets innergård kommer det att uppföras en helt ny byggnad på 
sju våningar tillhörande Försäkringskassan och utmed 
Försäkrningskassans gamla byggnad tillkommer flera våningar. Detta 
innerbär fler fönster både mot gatu- och gårdsmiljön (Umeå kommun 
2012, s 1-11 ). 

Öppningen av gårdsmiljön mot Sveagatan och Nygatan ger en utökad 
överblickbarhet från gården ut mot gatorna och vice versa (Umeå 
kommun 2012, s 1-11 ). 

Reflexion 

Att kvarteret ingår i Umeås rutnätssystem anser jag möjliggör en god sikt 
och orienterbarhet av gatumiljön eftersom gatorna är raka i vilken 
riktning man än går. Detta ger en fri sikt och överblickbarhet, som 
underlättar orienterbarheten. Det blir lättare att ta sig från en punkt till 
en annan och säkerheten ökas för trafikanterna. Dessutom kan 
gångtrafikanter tidigt se mötande personer och ha större möjlighet att 
vika undan och välja en annan väg vid ett evenetuellt obekvämt möte. Jag 
tycker att förtätningen i kvarteret, som innebär fler fönster mot gatan, 
möjliggör en större överblick över gatumiljön. Jag menar att det är 
trygghetsskapande då man kan iaktta och bli iakttagen från huset och 
från gatan. Detta gäller även fönstren mot innergården. Husens höjd 
ökar också kontrollen över ett större område. Av samma skäl ger 
handelslokalernas och bostädernas fönster och entréer sikt och kontroll 
över omgivningen och gatumiljön. Genom öppningarna av gårdsmiljön 
mot intilliggande gator förbättras överblickbarheten. Det ger en bättre 
kontroll över förbipasserande på gatan samt omvänt en bättre kontroll 
över gårdsmiljön från gatan.  
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5.1.4  Belysning och ljus 

 

I detaljplanen redogörs inte någonting om gatulampor eller dylikt. 
Detaljplanen redogör för att kvarterets bebyggelse inte ska kasta för 
djupa skuggor, utan ge möjlighet att följa årstidsväxlingar och skapa 
solbelysta platser (Umeå kommun 2012, s 1-11 ). 

Reflexion 

Min åsikt är att djup skuggbildning från byggnader kan ge en kall och 
motbjudande känsla, som kan motverka viljan att passera området. 

5.1.5  Mänsklig närvaro 

 

Planen säkerställer att busshållplatsen ska vara kvar. Den möjliggör för 
människor att kunna ta sig till och från området med kollektivtrafik. 
Detaljplanens säkerställande att befintliga bostäder, handelslokaler och 
kontor samt de tillkommande kontorslokalerna gör att kvarteret får 
karaktären av blandstad. Gatornas olika roll runt kvarteret delar upp 
trafikflödet. Stadens rutnätssystem gör det lättare att orientera sig genom 
staden. Kvarterets entréer möjliggör rörelse i kvarteret och friytan på 
innergården stimulerar till vistelse av människor (Umeå kommun 2012, s 
1-11 ).  

Reflexion 

Tack vare att busshållplatsen säkerställs så skapar det en cirkulation i 
området. Personer som har behov av kollektivtrafik bidrar till en ökad 
ström av människor som tar sig till och från hållplatsen. Kvarterets 
karaktär av blandstad ger en ökad närvaro av människor, med olika 
avsikter, fler timmar under dygnet. De olika entréerna attraherar 
människor med olika anledningar att vistas i kvarteret. Det kan bidra till 
en naturlig cirkulation som är gynnsam för den mänskliga närvaron. Jag 
tror att det ger en ökad känsla av trivsel och en social kontroll och kan 
bidra till en större trygghet i området. Att detaljplanen har som avsikt att 
säkerställa tryggheten för gång- och cykeltrafiken underlättar närvaron 
kvarteret. Det underlättar också att kvarteret är en del av Umeås 
rutnätssystem. Eftersom tillgängligheten då förbättras möjliggör det för 
människor att enkelt kunna ta sig till området. Att det finns en 
gårdsmiljö innerbär det att det blir en naturlig mötesplats i kvarteret. 
Detta ger en större cirkulation och genomströmning av människor, som i 
sig ökar nyttjandet av friytan på gården. Alla dessa åtgärder och 
säkerställanden bör innebära att fler människor interagerar med 
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varandra i området och effekten bör bli en förstärkt social kontroll. Detta 
har i sin tur en trygghetseffekt.   

 

5.1.6 Sammanfattning Embla 

 

Detaljplanen Embla får för mig blandat betyg om hur de olika temana är 
uppfyllda bra i planen (se figur 4). Den tar upp om en del om 
trafikseparering, men tycker den inte är den bästa ur trygghetssynpunkt. 
Sedan tycker jag att området uppfyller högsta betyg när det kommer till 
temat överblickbarhet och tillgängligthet. Detta för att området ligger så 
centralt och att hushöjd och de raka gatorna gör området går väl att se 
och bli sedd i samt att det är lätt att ta sig genom och förbi kvarteret.  När 
det kommer till belysning och ljus för detaljplanen bara en etta, tar inte 
upp någonting om belysning, utan bara lite om skuggbildning.  Den 
mänskliga närvaron i området anser jag är bra, men då planen redogör 
mycket för kvarteret som jag tolkar det en förbifartled, så får den inte 
högsta betyg.   

 

5.2 Tunneln 

5.2.1 Trafikseparering 

 

Detaljplanen medger bygget av en gång- och cykeltunnel under järnvägen 
vid Umeås resecentrum. Den ska fungera som en länk och säker passage 
mellan stadsdelarna Haga och Centrala stan(Se bilaga 2). Tunneln ges en 
sådan bredd, så att gångtrafikanter och cyklister, som ska passera genom 
tunneln har skilda stråk att nyttja i tunneln för ökad säkerhet.  Tunneln 
är en första etapp i bygget av ett nytt resecentrum. Vid bygget av tunneln 
har man flyttat bilvägen som går ovanför för att ge plats åt tunnelns 
mynningar som är separerade ifrån kraftigt trafikerade gator (Umeå 
2009, s 1-7). 

Reflexion 

Att Tunneln endast är avsedd för gående och cyklister möjliggör ur 
trafiksäkerhetssynpunkt en bra passage mellan två stadsdelar. Tunneln 
är byggd under, dels en trafikerad väg och dels järnvägen. Det minskar 
risken för trafikolyckor i området eftersom de oskyddade trafikanterna 
slipper konfronteras med bilister och tåg. Att tunneln är viktig, anser jag 
är tydligt, då man väljer att flytta järnvägsspår och körbana för att ge 
plats åt tunneln. Tunnelns roll stärks då det blir en länk till perrongen 
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och det nya planerade resecentrat, utan att behöva korsa trafikerad väg. 
Eftersom cykel- och gångbanan är separerad i tunneln bör det underlätta 
genomströmningen så att det går snabbt att ta sig igenom. Min åsikt, om 
separeringen i tunneln, är att det bör innebära en bättre säkerhet och 
minskad risk för olyckor mellan gående och cyklister. Min uppfattning 
om tunnelns säkerhet vid mynningarna är delad. Jag har sett att den ena 
mynningen kommer upp vid en säker gång- och cykeltrafiksstråk, medan 
den andra mynnar ut vid en gata för trafik, dock inte en hårt trafikerad 
gata. Jag tycker, trots detta, att tunnelns läge är bra, om man ser ur 
trafiksäkerhetssynpunkt.    

 5.2.2  Tillgänglighet 

 

Tunneln ska enligt detaljplanen vara en allmän plats, som ska vara 
tillgängligt för alla dygnet runt att passera igenom. Man trycker på att 
placeringen av tunneln är viktig för att ge största möjliga tillgänglighet, 
dels till perrongen och dels till Rådhusesplanaden. Tunneln blir då en 
viktig länk för gång- och cykelstråk in till centrum. I motsats till den 
gamla tunneln skall den nya tunneln vara anpassad för rörelsehindrade. 
Då planen innebär en nivåskillnad måste därför lutningen på tillfarterna 
till tunneln vara anpassade för rörelsehindrade. Man planerar trappor, 
hissar och rulltrappor med anslutning till den kommande 
terminalbyggnaden och perrongerna i det kommande nya resecentrat. 
Tillfarterna in till tunneln ska vara 10 meter breda och gång- och 
cykelvägen genom tunneln ska vara 6 meter bred (Umeå 2009, s 1-7).   

Reflexion 

Tunnelns utformning och planens redogörande för tillgänglighet för alla 
upplever jag är väl uppfylld. Att entréerna är vida innebär att det inte är 
någon tvekan att hitta entréerna, och det förbättrar tillgängligheten för 
alla. Jag tycker att tunnelns tillgänglighet stärks genom att man gör en 
tydlig anpassning för rörelsehindrade genom att man tänker på 
nivåskillnaden som inte är för stor och för brant. Tunnelns bredd 
förbättrar också tillgängligheten för rörelsehindrade och även för andra. 
Tunnelns roll som passage för rörelsehindrade och andra, tycker jag 
också stärks genom den planerade anpassningen för det kommande 
resecentrat.       

5.2.3 Överblickbarhet 

 

Utformningen av tunnelns vida mynningar och den breda passagen ger 
en god överblickbarhet. De breddade mynningarna bidrar till en 
förbättrad sikt in i tunneln och ut ur tunneln, men nivåskillnaden 
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begränsar sikten till viss del. Den raka breda vägbanan in i tunneln ger en 
god sikt längs med hela tunneln. På Järnvägstorget ska det också 
anläggas gradänger, som inbjuder till att sitta ner. Det ger också en fri 
sikt runt den närliggande miljön (Umeå 2009, s 1-7).  

Reflexion 

 
Jag tycker att de har tänkt på överblickbarheten på ett bra sätt tack vare 
de extra breda entréerna mot anslutande ytor. Jag tror det skulle kunna 
ge en extra trygghet då man får ett bredare synfält, då man tidigt kan se 
vad som väntar vid tunneln. Eftersom tunneln är rak och bred bidrar det 
till ökad trygghet då sikten igenom är god. Den nivåskillnaden, som 
kommer att bli vid tunnelns entréer, tycker jag både är en nackdel och en 
fördel. Nackdelen är den begränsade sikten för den som kommer nerifrån 
tunneln, då man inte kan ha full kontroll över vad som händer ovanför 
tillfarten. Fördelen för den, som står i markplan vid tillfarten, är att man 
har en god kontroll över sin omgivning och ner i tunnelns början. Jag 
skulle kunna tänka mig att de vida entréerna kompenserar något för 
nivåskillnaden. Gradängerna i anslutning till tunneln inbjuder till att 
sitta ner. Detta kan jag tänka mig ge en trygghetsskapande åtgärd genom 
chans att överblicka och bevaka tunnelns mynning och omkringliggande 
område.     

 

5.2.4  Belysning och ljus 

 

Detaljplanen fastställer att tunneln med tillfarter ska utformas på ett 
sådant sätt att miljön blir ljus och att det ska vara en bra belysning. 
Detaljplanen förklarar också att det är önskvärt med öppningar i taket för 
insläpp av dagsljus. De breda tunnelmynningarna förstärker också 
ljusinsläppet i tunnelns början (Umeå 2009, s 1-7).   

Reflexion 

Jag kan tycka att tunnelns redogörande för belysning från lampor och 
öppningarna i taket för dagsljusinsläpp och de vida entréernas 
ljusinsläpp bidrar till ljus, trevlig och trygg tunnel. En mörk tunnel 
uppfattar jag som motbjudande men dessa åtgärder gör att den känns 
inbjudande. Möjligheten att kunna se är grundläggande enligt min åsikt, 
för att känna viljan att passera ett område.  
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5.2.5  Mänsklig närvaro 

 

Rent faktiskt så skapar tunneln en ökad mänsklig närvaro genom sin 
placering. Den blir en naturlig förbindelse mellan två stadsdelar och man 
trycker på i detaljplanen att tunneln ska kännas trygg, vacker och 
välkomnande. Den blir då ett naturligt val för oskyddade trafikanter som 
har för avsikt att ta sig mellan Haga och centrala stan, samt till 
resecentrat. I detaljplanen planeras också för så kallade gradänger mot 
Järnvägstorgets mitt. De ska inbjuda till att kunna sitta ner och ger torget 
ett intryck av att vara luftigt och rymligt (Umeå 2009, s 1-7). 

Reflexion 

De åtgärder som gjorts för skapa en trygg tunnel anser jag verkligen 
bjuder in till att använda den. Ju fler människor som tunneln lockar till 
sig, desto tryggare kan den komma att upplevas på grund av stor 
cirkulation av människor.  Anläggningen av gradängerna skapar en 
mötesplats, som bjuder in till att sitta ner och som ökar den mänskliga 
närvaron och den sociala kontrollen i området. Mitt intryck är därför att 
det är en bra tunnel.    

5.2.6 Sammanfattning Tunneln 

 

Tunneln uppfyller enligt mig högsta betyg på trafikseparering och 
tillgängligthet. Tunneln är väl trafiksäker då olika trafikslag inte 
konkurerar med varandra och den är mycket bra tillgänglig då den 
binder ihop stadsdelar och är anpassad för alla. Dock tycker jag inte den 
uppfyller överblickbarhet så värst mycket då det just är en tunnel och att 
överblickbarheten därmed är begränsad. Belysning och ljus får högsta 
betyg därför att planen redogör för belysning i tunneln och ljusinsläpp in 
i tunneln. Valde att bara sätta en etta på mänsklig närvaro därför att det 
är en tunnel som man bara passerar och inte något man stannar och 
spenderar tid i(se figur 4).  

5.3 Kvarteret Heimdal, Kulturväven 

5.3.1 Trafikseparering 

 

I detaljplanen förklaras trafiksepareringen genom att Strandpromenaden 
och kajområdet förstärks som stråk för gång- och cyklister. Denna 
förstärkning sker genom att låta biltrafiken gå oförändrat genom Västra 
Strandgatan, men med breddad trottoar och hastighetshinder.  Då man 
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breddar trottoaren innebär det att man tvingas förskjuta Västra 
Strandgatan en bit mot älven. Storgatan, Thulegatan och Västra 
Rådhusgatan kommer inte att förändras i och med förändringen i 
kvarteret (Umeå 2011, s 1-27).  

Reflexion 

Strandpromenaden skall ha karaktär av park- och rekreationsområde. 
Därför är det viktigt att tillgodose tryggheten för de oskyddade 
trafikanterna, vilket man gjort genom att ge gång- och cykelstråket ett 
stort utrymme. Det blir också då trevligt och inbjudande. Västra 
Strandgatans åtgärd bidrar till trygghet genom att gång- och 
cykeltrafikanter får en högre prioritet längs gatan. Åtgärderna anser jag 
är inriktade på att göra gatan mer trafiksäker trots att gatan ska fortsätta 
vara ett genomfartsstråk.  

 

5.3.2 Tillgänglighet 

 

På planerat område ska det uppföras en byggnad för kommersiella och 
kulturella ändamål t.ex. bibliotek, hotell och handelslokaler. Detta ska 
främja centrumskapande verksamheter. Den nya byggnaden kommer att 
utformas med flera entréer, vilket ger en god tillgänglighet till 
byggnaden. Det kommer att bli en in- och utfart till ett garage, med ett 
begränsat antal parkeringsplatser. Detta begränsar tillgängligheten för 
bilister men istället ökas tillgängligheten för cyklister genom att anlägga 
ett stort antal cykelparkeringsplatser i anslutning till byggnaden. Man vill 
utforma kajområdet till att bli en attraktiv mötesplats, som ska vara väl 
tillgänglig och erbjuda aktiviteter vid kajen, bl.a ungdomsverksamheter. 
Avsikten är att skapa ett sammanhängande rekreationsområde längs 
med älvsstranden och därför vill man utveckla strandpromenad och göra 
den mer tillgänglig för gående och cyklister. Kvarteret ska kunna nyttjas 
för evengemang och dylikt, så ska det vara möjligt att stänga av Västra 
Strandgatan helt från biltrafik(Umeå 2011, s 1-27).  

Reflexion 

Min uppfattning är att fokus ligger på att det ska vara en god 
tillgänglighet och kunna locka till sig mycket människor till detta 
kvarteret för att skapa ett livligt och väl använt rekreations- och 
kulturområde. Jag tycker att alla åtgärder för ökad trygghet som planeras 
till kvarteret, gör att området uppmuntras att bli mer nyttjat och besökt. 
Detta finner jag nödvändigt då området ska inneha både bibliotek, hotell 
och handelslokaler, som ger stor tillströmning till byggnaderna och 
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kräver god och säker tillgänglighet. Något som jag anser stärker tanken 
om god tillgänglighet till området är möjligheten att kunna stänga av 
Västra Strandgatan för biltrafik vid utomhusevenemang på kajområdet. 
Att man tar bort bilparkeringar och ersätter med fler cykelparkeringar 
uppmuntrar valet av cykel istället för bil. Jag tycker detta ökar 
tillgängligheten för cyklister. Detta anser jag ökar tryggheten i området 
för cyklister.      

5.3.3 Överblickbarhet 

 

I kvarteret Heimdals inre planeras en höghusbyggnad, som sedan planas 
ut och terrasseras mot en byggnad, som planeras som samlingslokal vid 
älven. De här två huskropparna kopplas samman av en byggnad som 
sträcker sig över Västra Strandgatan (Umeå 2011, s 1-27).      

Reflexion 

De terrasserade huskropparna bör möjliggöra en överblickbarhet över 
området. Vad jag förstår av detaljplanen så innebär byggnaderna att 
området blir mer överblickbart på grund av höjdskillnaden och mängden 
fönster mot området. De raka gatorna och det generösa stråket för 
gående- och cyklister bidrar till en lång och god sikt som ger chans att se 
mötande. Detta bidrar till upplevd trygghet då man tidigt kan se och 
undvika en möjlig obekväm situation. Jag kan dock konstatera att 
överbyggnaden över Västra Strandgatan får en tunnels karaktär och 
därför tycker att dettta ur trygghetssynpunkt kan vara en nackdel. Det är 
därför av yttersta vikt att man tillgodoser krav som möjliggör en god 
översikt i och genom tunneln.   

5.3.4 Belysning och ljus 

 

Det framkommer ingenting i detaljplanen om belysningen i området. Det 
som nämns är problemet med skuggbildning på omgivande kvarter och 
gator från höghusdelen inom kvarteret. En öppning från Storgatan in 
kvarteret kan bidra med mer ljusinfall lokalt i gatumiljön (Umeå 2011, s 
1-27).      

Reflexion 

Skuggbildningen skulle kunna vara ett problem för området då det kan 
ge ett ogästvänligt, mörkt och kallt intryck. Det skulle kunna påverka 
viljan att vara i området. Jag tycker att det är bra att man har försökt att 
minimera skuggbildningen genom att förlägga den högsta huskroppen 
längre in i kvarteret. Då överbyggnaden kommer att skapa en tunnel 
tycker jag att belysningen borde varit framträdande i planen.    
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5.3.5 Mänsklig närvaro 

 

De centrumskapande verksamheterna, som planeras för 
byggnadskomplexet med sina entréer och omgivande planlagda område 
inbjuder till ökad mänsklig närvaro och cirkulation i området. Man 
planerar t.ex för sittmöjligheter i form av murar nere vid kajområdet. 
Den höga prioriteringen av gång- och cykeltrafikanter i området kan 
komma att bidra till ökad rörelse (Umeå 2011, s 1-27).     

Reflexion 

Byggnaden kommer tillföra nya entréer in till verksamheterna i kvarteret.  
Att så sker, kommer att kunna bidra till en ökad känsla av trygghet då det 
ökar rörelsen in och ut genom entréerna, vilket också skapar mer kontroll 
över gatumiljön 

Eftersom kajområdet ska vara en attraktiv mötesplats och erbjuda olika 
sorters aktiviteter, så måste det därför vara tillgänglig för alla. Jag anser 
att det ökar chansen till mänskliga möten. Jag tror nyttjanden av 
samlingslokalen vid kajområdet kommer påverka upplevelsen av 
strandpromenaden. Personer i samlingslokalen kan ha en övervakande 
effekt över Strandpromenaden och kajen. Jag kan tycka att områdets 
ågärder är bra för att locka till sig människor och bjuda in till besök av 
många olika kategorier såsom ungdomar, hotellgäster, 
bilblioteksbesökare m.m. Jag tycker att det är trygghetsskapande, då det 
skapar cirkulation och närvaro av många människor. 

5.3.6 Sammanfattning Kvarteret Heimdal, Kulturväven 

 

Trafiksepareringen får betyget två för att Strandpromenaden och Kajen 
är väl anpassat för oskyddade trafikanter och att Västra Strandgatan har 
hastighetshinder och breddad trotoar. Temat Tillgänglighet får högsta 
betyg för att området är tänkt att locka till sig och få människor att vistas 
i området. Temat överblickbarheten fick betyget två för att det finns goda 
möjligheter att överblicka och se omgivningen, men inte tillräckligt för 
att få en trea. Belysning och ljus gav jag bara betyget ett, för planen 
redogör bara för eventuell skuggbildning och ingenting om belysning. 
Temat mänsklig närvaro fick tre i betyg för att då planens redogör 
tillkommande centrumskapande verksamheter och nytt gångstråk. 
Kvarteret ska komma att bli en mötesplats (se figur 4). 
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Figur 4: Figuren beskriver hur jag valt att utvärdera detaljplanerna utifrån hur väl 
tryggheten är tillgodosedd i varje tema. Uväderingen har jag gjort med skalan 0-3, enligt 
graderingen, 0: Icke tillgodosedd, 1: Tillgososedd, 2: Bra tillgodosedd, 3: Mycket bra 
tillgodosedd. 

 

Figur 4 sammanfattar min tolkning hur väl varje tema kommit till uttryck 

i varje detaljplan. Vad som styrt den här poängsättningen är att varje 

detaljplan har olika syften och därför kom poängsättningen att bli 

annorlunda för temana och detaljplan.  

6.  Diskussion 
 

6.1 Detaljplanerna 
 

Jag har under arbetets gång märkt att detaljplanerna, som jag har haft 
till förfogande har till viss del belyst trygghetsaspekten i fysiska miljöer 
på olika sätt. Detaljplanerna fastställer och beskriver tre, från varandra, 
skilda områden inom centrala stan, där man har olika avsikter med 

0
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Trafikseparering Tillgänglighet Överblickbarhet Belysning Mänsklig
närvaro
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kvarteren. Detta innebär att trygghetsperspektivet tar sig uttryck på olika 
sätt. I detaljplanen över Tunneln är avsikten att skapa en trygg trafik- 
miljö och god tillgänglighet för alla. Jag uppfattar därför att tryggheten 
ligger högt på listan för att tunneln inte ska upplevas som motbjudande 
att passera igenom. Eftersom tunneln är avsedd endast för oskyddade 
trafikanter, som inte blir sedda av omgivningen utan är dolda i tunneln 
(Boverket 2002, s 292), så anser jag att kravet ökar på upplevelse och 
behov av trygghet i tunneln. Detta är något som tydligt och konkret 
framkommer i detaljplanen. Om man inte hade tillgodosett 
trygghetsaspekten till så stor del i planen, så hade konsekvensen kunnat 
bli att tunneln hade blivit en otrygg miljö där människor hade känt rädsla 
för överfall eller annat brott. Detta enligt Boverket (1998, s 81), som 
uttrycker att gång- och cykeltunnlar upplevs som otrygga och ofta 
undviks. Människor hade kanske anammat strategier för att undvika 
tunneln och därför gjort ett annat vägval, som kan leda till att man 
tvingas konkurrera med tyngre trafik(Valentine, G 1989. s 386, 
Brownlow, A 2004 s 587, Boverket 1998, s 81). Jag tycker att 
detaljplanens väl beskrivna trygghetsdetaljer finns med för att inbjuda 
till att välja tunneln istället för riskfyllda alternativ. Min uppfattning är 
att alla tunnlar är negativa, men måste man göra en tunnel, så ska den 
utformas så bra som möjligt, dvs. trygg och inbjudande.  

När man jämför utformningen av detaljplanen för kvarteret Embla med 
detaljplanen för Tunneln, så kan jag konstatera att det finns skillnader ur 
trygghetssynpunkt. Om Tunneln är skapad för att ge en trygg länk mellan 
två stadsdelar, så ska kvarteret Embla ha en funktion som passage till och 
från centrala stan för både oskyddade trafikanter och bil- och 
kollektivtrafik med mindre risk att tvingas konkurrera om samma 
passage. Därför har man delat prioriteten mellan bil- och 
kollektivtrafiksgata och passager för gång- och cykeltrafik. Samtidigt som 
det är viktigt att stimulera befolkningen att välja kollektivtrafik, att gå 
eller cykla, så vill man styra upp och ha kvar biltrafiken genom kvarteret 
på en speciell gata. Denna strategi stöds av Arnstberg, K-O och 
Bergström, I (2001, s 54), som anser att man ska planera så att 
biltrafikanterna ska bli medvetna om fotgängares behov och 
rörelsemönster.  Visserligen är det en risk att ha kvar biltrafik genom 
kvarteret, men enligt min åsikt är detta en kompromisslösning ur 
trygghetsaspekten för att man måste bibehålla möjligheten för biltrafiken 
att kunna ta sig in och ut från centrala stan. Likaså är kollektivtrafiken 
tvingad att passera genom området eftersom busshållplatsen är tvungen 
att vara nära närliggande funktioner och aktiviteter. Boverket (2002, s 
301) förespråkar att man separerar fotgängare och cyklister från biltrafik 
och kollektivtrafik, för att minska otryggheten och rädslan för en olycka, 
men samma åtgärd kan ha motsatt effekt, att rädslan för överfall kan öka. 
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En sådan separering av trafiken har gjorts på Nygatan, men kan ha en 
negativ effekt, då den kan få gång- och cykelstråket längs Nygatan att 
upplevas ödsligt då biltrafiken har reducerats. Det innebär eventuellt en 
minskad social kontroll från biltrafikanterna och ökar risken att 
oskyddade trafikanter väljer stråk längs med biltrafikerade gator. Genom 
att utforma fasader så att den sociala kontrollen ökar över gatumiljön och 
göra gårdsmiljön mer inbjudande, ljusare och mer synlig från gator 
tycker jag att tryggheten tillgodoses. Detta är något som Thomas 
Eriksson (2010, s 91-92) tar fasta på, då han beskriver betydelsen av den 
sociala kontrollen. Även om tryggheten tillgodoses av dessa skäl så har 
kontoren en negativ påverkan på tryggheten genom att de står 
folktomma efter kontorstid. Boendet i kvarteret har inte utökats. Därför 
blir flödet i kvarteret möjligtvis inte så påverkat efter kontorstid.  

Om man istället tittar på detaljplanen över kvarteret Heimdal så är 
avsikten att locka folk att vistas i kvarteret. Man vill skapa ett rum för 
evenemang och folkfest. För detta krävs det en trevlig och inbjudande 
miljö. Anita Heber (2007, s 75) skriver att en välordnad och strukturerad 
fysisk miljö bidrar till ökad känsla av trygghet, vilket gör att människor 
vill vistas i kvarteret. Detta är något jag känner att man genom kvarterets 
utformning strävar efter att uppnå.Man vill få så mycket rörelse som 
möjligt i kvarteret och har därför för avsikt att samla olika 
centrumskapande aktiviteter  i kvarteret och byggnaden Väven. Bara det 
faktum att det kommer att cirkulera mycket personer i området innebär 
att den sociala kontrollen stärks och därmed tryggheten, pga. många 
besökare bevakar varandra (Eriksson, T 2010, s 91). Jag får 
uppfattningen att eftersom Väven ska locka till sig människor blir det den 
sociala kontrollen från människor, som reglerar tryggheten.Det nämns 
olika detaljer för att vistelsen i området ska vara trygg. Gång- och 
cykeltrafikanternas trygghet är högprioriterat, man väljer t.ex. aktiva 
åtgärder för att skydda dessa mot biltrafiken. Man har också utformat 
byggnaden Väven på ett sådant sätt att den högre byggnaden inte 
påverkar gatumiljön allt för mycket. Dock nämns konsekvensen 
skuggbildning från den höga byggnaden, som något oundvikligt. En 
nackdel med byggnadens utformning är valet att göra en överbyggnad 
över Västra Strandgatan, som kommer att ge passagen karaktären av en 
tunnel. Visserligen ligger den i marknivå, men det är fortfarande av stor 
vikt att den ger en god överblickbarhet när man passerar. Detta för att 
tunnlar, enligt min åsikt, inte är optimala ur trygghetssynpunkt. 
Byggnaden vid älven som ska komma att användas som samlingslokal, 
kan bidra negativt. Detta genom att byggnaden kanske inte kommer att 
vara nyttjad frekvent och därför kan den få en dålig påverkan på kajen 
och strandpromenaden. Om den står tom anser jag att den kan uppfattas 
som utestängande. En öde yta är negativ. Jag tycker att 
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trygghetsaspekten är tillgodosedd i detaljplanen, men det är mycket som 
påverkar detta då detaljplanen tar upp olika verksamheter. Det får mig 
att uppfatta denna detaljplan som en vision. Som jag i tidigare delar 
nämnt, är planen att bygga en stor sammanhängande byggnad för 
mycket rörelse och funktioner, som stimulerar varandra, och utgår från 
att detta kommer att fungera. Misslyckas man med att skapa ett område 
som bjuder in till vistelse och rörelse inom kvarteret kan detta istället 
medföra att det blir öde och tomt, som i sin tur ger en negativ påverkan 
på tryggheten i området.  

Jag tycker att de tre olika detaljplanerna skiljer sig åt ur 
trygghetsaspekten. Tunneln har en mycket konkret beskrivning av 
trygghetsåtgärder, Embla är mer en kompromisslösning för att skydda 
och samtidigt tillgodose alla trafikanters behov. Kvarteret Heimdal med 
byggnaden Väven framstår som en vision av hur man vill att det ska bli. 
Det kan bli bra eller får motsatt effekt. Om man lyckas med syftet med 
detaljplanerna, så kommer flödet öka i de olika detaljplanerade 
områdena. Detta ökar då den mänskliga närvaron, som i sig kan innebära 
en ökad trygghet.  

Jag har märkt, att genomgående och tydligt i hela min studie är, att ett 
tryggt område, är ett område med mycket social kontroll, att man blir 
sedd av många och att man själv kan se sin omgivning. Områden med 
liten rörelse och få människor uppfattas lätt som otrygga.    

6.2  Detaljplanen som verktyg 
 

Detaljplanen, som är ett planeringsdokument för att påverka en fysisk 
miljö, har enligt min uppfattning en stark ställning som 
planeringsverktyg. Man beskriver ett område och hur det ska utformas 
och dess syfte. För att kunna utföra detta beskrivs olika åtgärder med 
detaljer. Fördelen med detta är att detaljplanen täcker ett mindre område 
och bör bli överblickbart och förståeligt. Man kan med en detaljplan 
skapa ordning och reda och i förväg planera in åtgärder för att möjliggöra 
en god och trygg miljö. Nackdelen med att detaljplaner bara tar upp 
mindre områden är att det planerade området blir känsligt för påverkan 
av de som är närliggande, som inte är med i planen. Planerandet av en 
detaljplan blir lite som ett pussel för att skapa en röd tråd, dvs passa in i 
omgivande områden och fungera tillsammans så att staden utvecklas på 
ett bra och funktionellt sätt. Vid tolkningen av en detaljplan tycker jag att 
det kan vara svårt att förstå avsikterna och detaljerna i det större 
sammanhanget. Det har därför i mitt fall varit olika svårt att sätta sig in 
planerna, som jag använt för studien, för att identifiera trygga miljöer, 
därför att varje detaljplan har olika syften för vad som ska planeras. Det 
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är inte så att det varit lättare att tolka detaljplanen, som är störst av dem, 
utan snarare var det lättare att tolka den minsta av mina tre detaljplaner. 
De har skiftande kvalitet och det varierar hur lätta de är att tolka. Det är 
därför olika svårt att bearbeta dem som empiriskt material. Många av de 
åtgärder som beskrivs i detaljplanerna är inte, vad jag anser, uttryckligen 
trygghetsskapande, utan blir det, som en sekundär följd av planens 
egentliga syfte. Det blir helt styrande för hur tolkningen av trygga miljöer 
kommer till uttryck i varje detaljplan. Sedan styrs tolkningen till stor del 
av vad det är som planeras att byggas i varje detaljplan, hur området är 
tänkt att nyttjas. Det är även så att tolkningen skett subjektivt, då jag 
identifierat tryggheten i varje detaljplan utifrån mina förkunskaper och 
det jag har valt att ha med i min teori. Det är min subjektiva tolkning om 
vad som är trygghetsaspekten i detaljplanerna som jag tar upp här, men 
som en annan person kanske inte skulle uppfatta som 
trygghetsskapande. Jag tycker dock att jag får stöd av min tolkning i den 
forskning och litteratur som jag använt mig av.  

Jag tycker att detaljplanen som verktyg har en god potential, men det är 
viktigt att detaljplanen är tydlig och lättförståelig för att gemene man ska 
kunna förstå och använda sig av den. De tre planerna var inte lika lätta 
att förstå.     

6.3 Framtida forskning 

 
Jag har under arbetets gång funderat och lagt märke till andra alternativ 
till att undersöka trygghetsaspekten i detaljplaner.  
Något som jag föreslår skulle vara en bra studie för framtida forskning är 
att undersöka både översiktsplan och detaljplan, där man först tittar och 
identifierar målen med översiktsplanen och vad som står om 
trygghetsaspekten. Därefter jämför man hur detaljplanen följer upp och 
genomför översiktsplanens mål. Det är ju så att översiktsplanen beskriver 
vad man vill uppnå med aktuellt område och därför innehåller mer 
beskrivning av trygghetsåtgärder. Detta skulle enligt min åsikt ge ett 
tydligare och inte lika subjektivt resultat.  
 

Ett annat förslag för en liknande studie är att kombinera olika metoder 
för att analysera materialet. Man skulle t.ex. kunna lägga till en fältstudie 
för att uppleva hur folk rör sig i liknande miljöer eller området för den 
planerade detaljplanen. Detta skulle ge ett mervärde som stödjer 
resultatet.  
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Man skulle också kunna ha med intervjuer, antingen att spontanintervjua 
människor vid varje detaljplanerat område för att få svar på hur området 
upplevs eller intervjua planhandläggare på ansvarig kommun.  

Ett annat alternativ är att göra en metodkombination, dvs att man 
analyserar det empiriska materialet  med i detta fall flera olika kvalitativa 
metoder. Detta tror jag skulle kunna ge ett annat och mer tillförlitligt 
resultat.   

Jag vill slutligen framhålla vikten av fortsatt forskning om tryggheten i 
det offentliga rummet, då upplevelsen av trygghet är viktigt för 
människors trivsel.  
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7. Sammanfattning 
 

I dagens stadsplanering visar en trend att man vill uppnå en blandad 
stad, med ett dynamiskt stadsliv. Med en blandstad ökar rörelsen, och 
känslan av trygghet styr hur man rör sig i den fysisiska miljön. 
Detaljplanen blir då ett verktyg för att möjliggöra denna viktiga 
upplevelse av trygghet i staden. Tryggheten är något viktigt i människors 
liv som bör prioriteras i planeringen av samhället.  

Med den här uppsatsen har jag velat belysa hur trygghetsaspekten  
kommer till uttryck i tre detaljplaner och om tryggheten prioriteras i 
planerna. 

 Detta gjorde jag genom att göra en tematisk analys för varje enskild 
detaljplan.Vad jag fann i mitt resultat är att man har hög prioritet på att 
skydda oskyddade trafikanter och vikten av att tillgodose behoven av att 
röra sig tryggt och fritt i områdena. Detta gjorde man genom separering 
av trafiken, hastighetshinder, bortstyrning av biltrafik, tillgodose en god 
belysning och en bra möjlighet till överskådlighet och tillgänglighet till 
omgivningen. Min tolkning av dessa åtgärder är att man vill skapa en 
ökad social kontroll och rörelse, vilket är trygghetsskapande. 

 Mitt framtagna resultat visar på varierande prioriteringsgrad av 
planeringen av tryggheten och skiftande trygghetsåtgärder då områdena, 
som planeras har ligger skilda från varandra. Planerna är inte lika  
omfattande. Det påverkas också av att varje detaljplan har olika syfte 
beroende på att det är olika bebyggelse som ska uppföras, men trots allt 
finns det med trygghetstankar i varje detaljplan.  

Tolkningen av detaljplanerna har försvårats av att vissa detaljer har varit 
otydliga och svåra att förstå. Jag har med min tolkning fått uppfattningen 
att vissa åtgärder i detaljplanerna inte är avsedda för trygghetsaspekten, 
men med min tolkning får en del åtgärder en påverkan på upplevelsen av 
trygghet.  
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Bilaga 1: Embla  

Figur 5: Plankartan för Detaljplan Embla 5 
Källa: Umeå kommun 2012 
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Bilaga 2: Tunneln 

 
 

  

Figur 6: Planarta för Detaljplan över fastigheterna Umeå 2:1, 3:1 och 7:4  
Källa: Umeå kommun 2009 
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Bilaga 3: Kulturväven 

Figur 7: Plankarta för Detaljplan Heimdal och del av Umeå 2:1 
Källa: Umeå kommun 2011 


