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TA PLATS - Guide vid tillfällig aktivering av gator, platser och stråk i Göteborg

När människor använder stadens gator och 
platser gör de dem intressantare och tryggare. 
Människor som går, strosar, sitter, leker, vilar, 
väntar, umgås eller upplever staden är helt grund-
läggande för en livfull stad med goda 
stadsmiljöer. 

En av trafikkontorets inriktningar för goda stads-
miljöer innebär att, där det är lämpligt, ta eller 
låna från ytor som används till att hantera trafik till 
att skapa plats för människor och behoven av att 
vistas och röra sig till fots. TA PLATS kan erbjuda 
effektiva och kreativa lösningar på människors 
behov av gångvänlighet, vila, upplevelse och 
umgänge i staden. 

Guiden för konceptet TA PLATS har tagits fram av 
Sweco på uppdrag av trafikkontoret, Göteborgs 
stad för att underlätta för stadens olika aktörer, 
inklusive trafikkontoret själva, att med tillfälliga 
och ofta enkla medel skapa goda stadsmiljöer 
och hållbar mobilitet. Tillfälliga lösningar som 
kan flyttas mellan olika platser och användas i 
olika konstellationer innebär ett resurseffektivt och 
snabbfotat sätt skapa mervärden i staden. 

Göteborg, liksom alla städer, är under ständig 
omvandling och det behöver vara möjligt att 
utforma och nyttja stadens platser på ett mer 
flexibelt och tillåtande sätt. Platser eller stråk kan 
omvandlas under en begränsad tid för att för-
ändra eller förstärka användningen över dygnet, 
veckan eller året. Det är det som är TA PLATS och 
som vi ibland också kallar för tillfällig aktivering 
eller flexibel användning. 

TA PLATS kan ha olika syften och svara på olika 
behov. Det kan vara att prova nytt och visa på 
möjligheter och konsekvenser när en gata eller 
plats används annorlunda. Det kan finnas behov 
av att förstärka trivseln och öka vistelsegraden på 
en plats och ibland har platser stor potential men 
ingen funktionell utformning. TA PLATS kan också 
vara en lösning för att göra otrygga platser 
tryggare eller för att kompensera för byggplatser 
och gator som påverkas av byggskeden i staden. 

Trafikkontorets roll i arbetet med tillfällig aktivering 
är som möjliggörare. Vi ska på stadens offentliga 
ytor skapa möjligheter till att vistas och mötas, till 
rörelse och spontan lek, för handel och mobilitet. 
En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att det 
också finns initiativtagare utanför stadens organi-
sation som vill driva och samverka i Ta plats-
projekt. Det krävs också lyhördhet och dialog från 
stadens sida för att hitta goda samarbetsparter, 
platser och lösningar. TA PLATS syftar till att:

Omfördela yta till gående, vistelse, 
aktiviteter och verksamheter.

Tillföra något nytt till stadslivet och skapa 
en aha-upplevelse.

Öka attraktiviteten på en plats eller ett stråk
Möjliggöra eller förändra användningen 
av en plats eller ett stråk.

Inspirera och exemplifiera för Göteborgs 
stad och intressenter.

 Välkommen att TA PLATS! 



TA
 P

LA
TS

4 5

TILLFÄLLIG AKTIVERING I GÖTEBORG

Konceptet 
TA PLATS

Fokus

Utgångspunkter

Verktyg

Möblerings-
principer

Bilagor

För  a l la
Igenkänning 
Väldef in iera t
E f fek t

ÄT -  fokus  på mat ,  dr yck  och handel
NJUT -  fokus  på v i s te l se  och möten
LEK -  fokus  på ak t iv i te t  och lek fu l lhe t

P la t sen
T id  och Logis t i k

Golv
Tak
Möbler  (B i laga 1)
Växter  (B i laga 5)
Belysning

Aktiverad Gata 
Aktiverat Torg
Aktiverat Stråk 
Exempelplats

1 Möbler

2 Multimodulen

3 Sammanställning workshop

4 Utblickar (används endast internt)

5 Växtlista

6

10

14

16

24

 

 

   

Innehåll

TA PLATS dokumentet är tänkt att användas som en guide 
vid genomförande av tillfälliga stadsmiljöprojekt i  
Göteborg. Avvikelser från TA PLATS kan göras om det finns 
särskilda skäl, exempelvis att en plats har en tydlig egen 
identitet som behöver värnas. 

Denna guide ska:

Kommunicera syfte och möjligheter med tillfällig aktivering.

Visa möjliga lösningar för tillfällig aktivering av Gator, 
Platser och Stråk. 

Inspirera andra aktörer i staden att genomföra tillfälliga 
aktiveringsprojekt i staden.  

Skapa en enhetlig utformning och tydlig avsändare.

Underlätta genomförandet av tillfälliga aktiveringsprojekt i 
staden.

Vara ett stöd för förbättrad kommunikation och dialog med 
boende, besökare och näringsliv.

Introduktion
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Ett TA PLATS projekt ska i 
största möjliga mån följa 
några enkla principer

FÖR ALLA 
Stadens offentliga gator, platser och stråk är till för alla. 
Även om en plats som tas i anspråk ska underlätta och skapa 
möjligheter för näringsverksamheter ska det samtidigt tillskapas 
platser som tillför något för det allmänna. FÖR ALLA innebär 
också att platserna ska vara tillgängliga oberoende av fysiska 
förutsättningar. TA PLATS ska tillföra kvaliteter för alla och 
möta många olika behov som: vistelse , flöden, biologisk 
mångfald, mikroklimat, vila, enskildhet, möten osv.

IGENKÄNNING 
Färg, logotype, kommunikation, möbleringskoncept, växter och 
möbler bidrar i sin helhet till en igenkänning. En genomtänkt 
och tydlig prägel av TA PLATS projekten ger förutsättningar 
för att skapa acceptans och förståelse för konceptet och 
projekten. För att annonsera projekten är exempelvis 
projektens entréer en viktig faktor. Med en tydlig och flexibel 
kodning av TA PLATS projekten ges förutsättningar för staden 
att utveckla konceptet över tid. 

VÄLDEFINIERAT
Med färg och form markeras platsens utbredning och 
avgränsning. Besökare känner tydligt när de kliver in i och 
ut ur ett TA PLATS projekt. Projektet måste också vara 
avgränsat i tid. Tillfälligt kan innebära allt från ett par månader, 
säsongsbaserat eller lösningar som kan finnas under ett par års 
tid beroende på behov och syfte.

EFFEKTFULLT
TA PLATS projekt innebär alltid en påtaglig förändring av 
funktion och känsla på en plats. För att åstadkomma det 
behöver varje plats använda en tillräcklig mängd möbler, 
växter och andra byggstenar som ingår i konceptet. Det 
behövs en kritisk massa, en bänk står exempelvis aldrig ensam 
utan kombineras alltid med något mer. Det behövs också 
skapas en visuell koppling mellan olika möbleringszoner för att 
bilda en helhet. 

Konceptet

1
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TA PLATSTA PLATS
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Väldefinerad entré

Väldefinerad utbredning

Väldefinerat rum

Väldefinerad användning

Väldefinerad tidsram

Igenkänning genom färgkoncept

Igenkänning genom logotype

Igenkänning genom typsnitt

Igenkänning genom möbleringsprinciper

Effektfullt genom massverkan

Effektfullt genom att skapa en aha-upplevelse

Effektfullt genom en samverkan av verktyg

Effektfullt genom vegetation

8 9
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En attraktiv stad tar hänsyn till den mänskliga skalan och dess tempo. TA PLATS projekten skapar 
mötesplatser för alla genom att ta till vara på outnyttjad potential på offentliga gator, platser och 
stråk. En attraktiv stad är en stad för alla.

Markeringen av projektets utbredning kan utföras på många olika sätt. Grafiskt och rumsligt. 
Askepkter och medel som är viktiga för ett väldefinierat projekt är:

Oavsett var ett projekt genomförs i staden ska man som besökare omedelbart känna igen TA PLATS 
konceptet.  Detta sker genom:

För att få människor att stanna och bli nyfikna ska TA PLATS projekten vara effektfulla. Effekten 
skapas genom en samverkan mellan projektens olika verktyg i kontrast till eller samverkan med 
befintlig miljö.

1 För alla 3 Väldefinierat

2 Igenkänning 4 Effektfullt

För alla åldersgrupper

För alla oavsett fysiska förutsättningar

För alla aktivitetsnivåer

För alla både det allmäna och det privata
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Ett TA PLATS projekt kan 
definieras genom olika 
Fokus

TA PLATS projekt tillför något nytt och skapar delvis en ny 
upplevelse och karaktär. Vi gör det för att skapa en effekt 
eller ett förändrat användande av platsen utifrån olika behov. 
Beroende på önskad karaktär och användande på en plats 
innebär det att lösningar kan ha olika fokus. Många platser 
och stråk kommer ha en variation av flera.

ÄT - fokus på mat, dryck och handel
Bjud in lokala aktörer och verksamheter att bli en del av  
TA PLATS projekten och på så vis bidra till stadslivet samtidigt 
som de kan utöka sitt utbud. Se till att generera det folkliv som 
går att uppleva på gatan. 

NJUT - fokus på vistelse och möten
Skapa inbjudande plastser som förenar människor genom 
de offentliga  stadsrummen. Fler mötesplatser ger en ökad 
gemenskap och kan även möta behov av ro och vila i 
stadsrummet.. Tillfälliga platser kan förvandla och omvärdera 
en yta med relativt enkla medel och på kort tid. 

LEK - fokus på aktivitet och lekfullhet
Bygg upp lekfulla platser som uppmuntrar till aktivitet och 
bidrar till oväntade möten och upplevelser. Genom att 
introducera fler och nya typer av aktiviteter skapas friare 
rörelsemönster. 

Fokus

1
3

2

1

2

3
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På dessa platser är fokus huvudsakligen på att verka och konsumera. Här sker åtgärder ofta i 
samverkan med verksamheter. Det behöver finnas en efterfrågan från verksamma på platsen 
eller stråket på att en förändring är önskvärd. En av de vanligaste tillfälliga lösningarna är 
”sommargågatan”. Den innebär ofta ett fokus på restaurangverksamhet och tillkommer för att lösa 
platsbrist för serveringsytor och stora fotgängaranspråk. Här är staden en möjliggörare och ska 
bidra för att skapa en helhetskänsla på platsen och se till att det finns publika inslag.

Nyckelord: butik, uteservering, kommersiellt, gångfartsområde, samverkan, medskapande, 
evenemang, sommargata

ÄT – fokus på mat, dryck och handel
Det finns också ett behov av att främja andra kvaliteter i staden med tillfälliga och flexibla 
lösningar. Det finns behov av fler platser i staden för att sitta, vila och mötas. Det kan handla om 
behov av gröna och lugna platser eller stråk. Att sitta och dricka kaffe eller läsa en bok och se ut 
över vatten. Människors behov av att vistas och mötas förändras över säsong och lämpar sig därför 
bra som tillfälliga lösningar. Fokus här är också på grönska och växtlighet som är viktiga delar för 
att skapa platser för lugn och vistelse.

Nyckelord: grönska, sitta, samtal, hänga, lugn och ro, ensam, grupp, kaffe, take away, tyst, nära 
vatten, utsikt, sol

Att tillföra inslag och platser med fokus på lek och aktivitet ger människor i alla åldrar möjlighet 
att röra sig och vara aktiva i stadsmiljön. För att möjliggöra för fler att vara en del av stadslivet 
behöver en variationsrik stadsmiljö skapas. Tillfälliga lösningar kan tillföra lekvärden och kan 
vara ett sätt att skapa platser för barn i staden. Lekfulla platser och möbler som är tillåtande och 
möjliggör aktivitet är ett sätt att locka barn och unga att röra sig och vistas på platser som inte är 
lek- eller idrottsplatser. 

Nyckelord: aktivitet, lekfullt, konstnärligt, motion, barn, lekvärde, aktiv mobilitet, medskapande, 
evenemang

NJUT – fokus på vistelse och möten

LEK – fokus på aktivitet och lekfullhet
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plan 
skala 1:200

20m Förutsättningar Bastionsplatsen

södersol

morgonsol

A

A-B-C
Tre möjliga uppdelingar av ytan

B

C

kvällssol

Var är det soligt/skuggigt?

Hur mycket och vilken sorts trafik? 

Vilka verksamheter finns i närheten?

Vilka unika stadsmässiga kvaliteter finns? 
(vatten, topografi, osv)

Hur och var rör sig och vistas personer?

Vilken beläggning finns på platsen?

Hur lång tid ska projektet pågå?

Logistiska möjligheter/svårigheter? 
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Konceptet TA PLATS 
anpassas till platsens 
förutsättningar

PLATSEN 
För att ett TA PLATS projekt ska bli framgångsrikt är 
det viktigt att analysera och förstå platsens, gatans eller 
stråkets förutsättningar.

TID OCH LOGISTIK
TA PLATS projekten kan pågå bara 2 månader eller 
upp till ett par år. Konceptet anpassas efter given 
tidsram. Tänk på att TA PLATS projektets olika delar 
ska fraktas, monteras, förvaras, och underhållas på ett 
bra sätt.

Utgångspunkter

På en solig och lugn plats finns goda 
förutsättningar att uppmuntra och 
skapa platser för vistelse. 

På en skuggig plats kan det vara 
bättre att ge förutsättningar för lek 
och aktivitet. Oftast förekommer både 
skuggiga och soliga platser inom 
samma projekt. 

En enklare analys av platsens förusättningar görs 
inför varje nytt projekt. Analysen ska beskriva 
platsens förutsättningar vad gäller sol, skugga, 
trafik, verksamheter och unika kvaliteteter som 
bör tas tillvara i projektet. Analysen ligger sedan 
till grund för utformningen och disponeringen 
av platsen. Ovan är ett exempel på en enkel 
platsanalys med avseende på sol/skugga och 
möjlig aktiveringsyta.
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För att förverkliga 
TA PLATS projekten har staden 
ett antal verktyg 

FÄRG
Färg är det centrala verktyget för att säkerställa igenkänningen 
av TA PLATS projekten. Färg är ett nyckelverktyg och har 
även stor betydelse för de övriga verktygen. Färg håller ihop 
projekten och tydliggör för besökare vad som ingår i projektet.

GOLV
Att måla på gatan/marken eller förändra marken på annat sätt, 
är ett effektivt sätt att förändra en plats med relativt enkla medel. 
Att markera golvet inom ett TA PLATS projekt är ofta en viktig 
del i att annonsera och visa projektets utbredning.  tig 

TAK 
Att hänga upp vimplar över den gata, stråk eller plats som 
TA PLATS projekt tar i anspråk, är ett effektivt sätt att ge 
projektet en tydlig och dekorativ inramning med relativt enkla 
medel. Det är också något som kan göras utan att begränsa 
rörelser på platsen. 

MÖBLER 
Möbler är kärnan i TA PLATS projekten. Möbler väljs beroende 
på vilket/vilka fokus platsen ska ha. Med hjälp av ikoner 
anges vilka aktiviteter eller innehåll som möblerna möjliggör. 
Se bilaga1 för förslag på möbler, moduler, planteringskärl som 
passar ditt TA PLATS projekt..

VÄXTER
TA PLATS projektens växter är ett av de mest effektiva 
verktygen för att skapa inbjudande platser som besökare vill 
stanna upp och vistas i. Växter bidrar till behagliga miljöer och 
har förmågan att avskärma, förstärka och vara inbjudande på 
samma gång. I bilaga 5 finns förslag på lämpliga växter.

BELYSNING
Kan vara en viktig del av TA PLATS projekten speciellt om 
projekten pågår under vinterhalvåret. 

Verktyg

1

2

3

4

5

6

1

4

5

2

3



TRÄ

Allt trä ska vara 
FSC märkt och hållbart  
i minst fem år utomhus, 
utan omfattande 
underhåll.

VFZ STÅL

All metall ska i största 
möjliga utsträckning 
varmförzinkas och lackas 
i huvudfärgen. Delar som 
inte går att få lackade 
ska varmförzinkas.

HUVUDFÄRG

RAL: 2012
RGB:213/101/ 77
CMYK: 13/70/68/3
NCS: S2060-Y70R

TEXTFÄRG 

RAL 7047
RGB: 209/217/220
CMYK: 22/11/13/0
NCS: S2000N

ACCENTFÄRG 2

RAL: 1023
RGB: 247/181/0
CMYK: 0/27/100/3
NCS: S1070-Y

 ACCENTFÄRG 1

RAL 5018
RGB: 0/131/145
CMYK: 82/27/36/10
NCS: S3040-B20G

Huvudfärgen sätter en tydlig prägel på TA PLATS projekten.
För bäst effekt behöver merparten av alla målade och lackade 
ytor vara i huvudfärgen.

Accentfärg 1 fungerar som komplement för att förstärka någon 
särskild funktion. Den används bl.a. till skyltning, information 
och möbler vid behov.

Accentfärg 2 används för att skapa en ytterligare dimension 
och fungerar som utroppstecken. 

Välj lämplig målningsmetod efter tidsram och befintligt underlag och 
evetuell trafikmängd/sort.

Vid målning av marken används alltid huvudfärgen. Mönster får gärna 
variera från projekt till projekt. 

Ta hänsyn till underhåll, miljöpåverkan och borttagning. 

En ljussättning kan ge både färg och mönster till projektets golv,
se sidan 23.

18 19
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TA PLATS färgerna ska signalera att projekten är tillfälliga och därmed sticka ut från de 
kulörer som existera i den fasta miljön. Anledningen till valet av starka iögonfllande kulörer är 
att ge gatan/platsen/stråket uppmärksamhet och signalera på långt håll. Det är fördelaktigt att 
använda sig av högst två av TA PLATS-färgerna i varje projekt. Det bidrar till igenkänning och en 
mindre rörig känsla. Att TA PLATS har en begränsad färgpalett innebär också att det är lättare att 
återanvända möbler och material på olika platser i staden.

Att måla på gatan eller marken är ett effektivt sätt att förändra en plats med relativt enkla medel. 
Andra effektiva verktyg för att förändra golvet är konstgräs (t.ex. trafikkontorets flygande matta), sand 
(t.ex. Playa projekten) och gummimatta. Viktigt att tänka på är att golvet i många fall behöver vara 
överkörningsbart, av den anledningen är målning i ofta det verktyg som är mest lämpligt.

1 Färger & material 2 Golv

Målning av marken
Nivå 1 = minst permanent, Nivå 4 = mest permanent

Nivå 1
Lämpligt för projekt som pågår några veckor
Märkspray / Markeringsfärg (ex. STIHL Märkspray ECO, 
bioalkohol), Biologiskt nedbrytbar. För temporär, tillfälligt 
applikation, måste styrkas om ca. var tredje månad 
beroende på belastning. Flexibelt vad gäller underlag. 
Används inom skogsindustrin för medellång trädmarkering. 
Tydlig märkning på alla underlag såsom, asfalt, gräs och 
grus. 
Nivå 2
Lämpligt för projekt som pågår 1 till 6 månader
Linjemarkeringsspray / färg , Akrylatbas, användas för 
uppmärkning av  t.ex. parkeringsplatser. Går att måla över 
med svart färg, alt. högtrycks-spolning. 
Nivå 3
Lämpligt för projekt som är 6 till 18 månader
Vattenbaserad asfaltfärg, brytbar, UV-beständig, livslängd 
ca. 10år. Går att måla över med svart färg, alt. högtrycks-
spolning.  En epoximodifierad variant håller lite bättre,  på 
betong behövs en primer. 
Nivå 4
Lämpligt för projekt som ska installeras mer en 
18 månader Färgad Kallplast  / Termoplastmassa 
trafiklinjefärg. Behöver värmas upp för att skrapas bort. 
Mest permanent men problematisk på grund av att 
mikroplaster kan bestå.
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Finns möjlighet att hänga vimplar i befintliga 
fasader? Finns något annant som vimplar kan 
monteras upp i?

Vilken typ av fordon ska passera platsen?
Kan det tillfälliga taket komma i konflikt med 
passerande fordon?

Minsta fria höjd för att vara säker på att 
undvika konflikter med trafik är 4,5m.

Vimplarnas färger ska vara en kombination av 
huvudfärg (ca70%) och accentfärg 1(ca30%).

Att hänga upp vimplar eller liknande över gatan/platsen/stråket är ett effektivt sätt att ge projektet 
en tydlig och rumslig inramning med relativt enkla medel. Det är också något som kan göras 
utan att begränsa rörelser på platsen. Med flagstänger kan flaggor/vimplar sättas upp utan att 
befintliga fasader behöver användas. Det är viktigt att anpassa materialet efter projektets tidsram 
eftersom de är mycket utsatta. Bäst vore att satsa på vimplar och flaggor av mycket hög kvalitet 
som kan återanvändas i flera av TA PLATS projekten.

3 Tak

Välj möbler efter fokus, tidsram 
och logistiska möjligheter.

Finns möjligheten att bulta fast 
möbler i marken? Om inte, välj 
tunga möbler, går de att fylla 
med vatten eller sand?.

Skapa en balans mellan olika 
typer av möbler.

Se till att bilda möbler kluster, 
en bänk står aldrig ensam.

Möbler är ett centralt verktyg i TA PLATS projekten, konceptet kommuniceras 
huvudsakligen genom urvalet av möbler. Möblerna måste vara robusta för att klara den 
tuffa offentliga miljön. Samtidigt som de ska vara enkla att frakta, lyfta och förvara. 
Hållbarhet är ett viktigt motiv bakom valet av material i möblerna. Möblerna ska vara 
tillräckligt tunga (eller fästas i marken) så att de inte hamnar på fel plats och tex blockerar 
utryckningsfordon. 

Se bilaga 1 för förslag på möbler, moduler och planteringskärl som passar TA PLATS 
projekten. Möblerna har kategoriserats med hjälp av ikoner som är kopplade till olika 
fokus. Ofta kan samma möbel kopplas till flera fokus.

4 Möbler

ÄT 
fokus på mat, dryck och handel

LEK 
fokus på aktivitet och lekfullhet

NJUT 
fokus på vistelse och möten
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TA PLATS projektens växter är ett av de mest effektiva verktygen för att skapa 
inbjudande platser som besökare vill stanna upp och vistas i. Vid val av växter ska  
hänsyn tas till färg, form och underhåll. Växter är ett levande material som kräver kunskap 
hos den som beställer och sköter det. I bilaga 5 redovisas exempel på lämpliga växter till 
TA PLATS projekten.

5 Växter

Uppstammade träd
Används vid infarter/korsningar eller andra punkter där goda siktförhållanden är viktigt. 
För att markera projektets entré, skapa rumslighet och bidra med grönska. Uppstammade 
träd kan kombineras med marktäckande perenner. 

Flerstammiga träd
Flerstammiga mindre träd eller större buskar används vid platser för att skärma av och 
skapa gröna rum eller förhöja känslan av lummighet. Tex. vid platser för vistelse där sikten 
inte är lika viktig. 

Perenner: Grönt och frodigt
En kombination av perenner med grönt och frodigt intryck som håller under hela 
säsongen. Typ någon marktäckare, gräs, eventuellt någon mindre buske. Tåliga, halvhöga 
arter. Används främst vid platser för aktivitet och rörelse. Eventuellt även för att markera 
en plats/entré. Om det är en mindre plats/träd ej lämpliga. 

Annueller: Sommarblomsprogrammet
Utgörs av annueller från Göteborgs Stads sommarblomsprogram. Bidrar med prunkande 
frodighet till platser och entréer i projekten.

Vilken kännsla vill vi förmedla? Varm/kallt ljus?

Hur monteras belysningen? Risk för bländning?

Hur kopplas belysningen in i elnätet? 

Vilka tider ska belysningen vara tänd?

Finns risk för vandalism? Kan de undvikas/minimera? 

Hur samspelar TA PLATS belysningen med befintlig belysning på platsen?
Ska något annat släckas?

Belysning är ett effektivt verktyg för att förändra karaktären på platser. I Göteborg är 
detta framförallt relevant under årets mörka månader. Men att använda belysning även 
under sommartid kan skapa rumslighet och bidra till en plats eller ett stråks karaktär. Att 
förespråka att uteserveringar eller verksamheter använder sig av exempelvis ljusslingor är 
ett sätt att arbeta med belysning i mindre skala. 

Tillfälliga belysningsprojekt kan även ha formen av installationer och mer storskaliga 
satsningar men är inte den primära metoden i TA PLATS.

Att jobba med belysning i tillfälliga aktiveringsprojekt kan vara en utmaning eftersom 
det kräver strömtillförsel. Trots det är belysning som verktyg i TA PLATS projekt värt att 
överväga eftersom det kan få mycket stor effekt. 

6 Belysning

Anpassa växtval efter önskad 
effekt, tidsram och underhåll.

Tänk på att bra sikt i 
korsningar är viktigt ur ett 
säkerhetsperspektiv.

Kombinera gärna 
planteringsurnor och växter 
med bänkar och andra typer 
av möbler som möjliggör 
vistelse. Tillsammans skapar 
de ett möbelkluster och bidrar 
till att projektet får en krisisk 
massa.
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TA
 P

LA
TSHur stor del av gatan, 

platsen eller stråket som tas 
i anspråk tillsammans med 
övriga förutsättningar på 
platsen blir utgångspunkten 
för TA PLATS projekten

AKTIVERAD GATA
För att illustrera hur ett TA PLATS projekt kan 
genomföras i gatumiljö redovisas en exempelgata med 
tre olika TA PLATS lösningar.

AKTIVERAD PLATS
För att illustrera hur ett TA PLATS projekt kan 
genomföras på en plats redovisas en exempelplats 
med tre olika TA PLATS lösningar.

AKTIVERAT STRÅK
För att illustrera hur ett TA PLATS projekt kan 
genomföras längs ett stråk, redovisas ett exempelstråk 
med en TA PLATS lösning.

EXEMPELPLATS
För att illustrera hur ett TA PLATS projekt skulle kunna 
genomföras på Bastionsplatsen i Göteborg

Möbleringsprinciper

2

3

4

1

1

2

3

4



26 27

TILLFÄLLIG AKTIVERING I GÖTEBORG

För att illustrera hur ett TA PLATS projekt kan genomföras i gatumiljö redovisar vi här en 
typgata. Typgatan representerar många av Göteborgs gator. Utgångspunkterna är:

Gata med dubbelriktad körbana.

Trottoar med 12 cm höjdskillnad i förhållande till gatan.

Längsparkering på båda sidor .

Utåtriktade verksamheter och entréer med jämna mellanrum i bottenplan.

Aktiverad gata
Utgångspunkter

parkering

CAFÉ

BUTIK

parke
ring

trottoar

trottoar

gata

gata

Exempel på en gata i Göteborg med liknande 
förutsättningar är Teatergatan. En skillnad är dock att 
Teatergatan är enkelriktad.

RESTAURANG
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TA PLATS!

parke
ring

trottoar

trottoar

gata

gata

Exempel på hur en gata kan möbleras när TA PLATS tar längsparkeringarna på gatans 
ena sida i anspråk. 

Befintliga restaurang- och caféverksamheter tillåts bygga uteservering i ytan 
som vanligtvis är p-yta. Detta görs i samråd med staden för att säkerställa att 
uteserveringarna uppfyller krav på tillgänglighet mm.

Mellan uteserveringar ska alltid platser tillskapas för det allmänna. Här illustreras en 
sittmodul som är anpassad efter bredden på p-ytan. 

 För att tillföra grönska och tydliggöra gränsen mellan TA PLATS projektet och körytan, 
placeras planteringskärl ut längs gränsen med jämna mellanrum. 

Aktiverad gata 
Scenario 1 - en p-fil konverterad till TA PLATS

1

1

2

3

BUTIK

CAFÉ

1

2

3

Entrézonen
Oavsett hur stor del av gatan som tas i anspråk så är målet att känslan och karaktären 
på hela gatan förändras. En konsekvens av TA PLATS projekt är att fler fotgängare är i 
rörelse på gatan och att besökare uppmuntras att vistas på gatan. För att skapa en säker 
och trevlig miljö så är det viktigt att uppmärksamma bilister och cyklister på att
TA PLATS projektet pågår. 

Här spelar entrézonen en viktig roll. Oavsett hur stor del av gatan som tas i anspråk tillförs 
något i entrézonerna. Det kan vara en möbel, skylt och växtkärl eller att markering golvet, 
ofta är det en kombination. Det kan på vissa platser finnas ett värde i att dra ut entrézonen 
runt hörnen. Det görs förslagsvis genom att måla gatan med TA PLATS färgen. I 
kombination med målningen placeras även ett antal uppstammade träd i planteringskärl 
ut här. Här placeras också informationsskyltar ut som informerar om TA PLATS konceptet 
och det specifika projektet. 

RESTAURANG



Ett exempel på hur en gata kan möbleras upp när TA PLATS tar längsparkeringarna på 
gatans ena sida i anspråk. 

- Befintliga restaurang- och caféverksamheter 
tillåts bygga uteservering i ytan som vanligtvis är p-yta. Detta görs i samråd med     
staden för att säkerställa att uteserveringarna uppfyller krav på tillgänglighet mm.

- Mellan uteserveringar ska alltid platser tillskapas för det allmänna. Här illustreras en 
sittmodul som är anpassad efter bredden på p-ytan. 

CAFÉ

68

Swedenborgsgatan i Stockholm. “Levande Stockholm” är ett uppskattat koncept, inte minst bland stadens medborgare. Även potitiker och 
olika näringsidkare investerar gärna i konceptet. Det kommersiella och ekonomiska intresset som omger konceptet har både fördelar och 
nackdelar. På fotot ser vi ett exempel på en parklet som ställts ut och som bland annat används av gäster till det intilliggande caféet. (Foto: 
Johanna Wetterborg, 2018-06-10) 
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Exempel på hur en gata kan möbleras upp när TA PLATS tar längsparkeringarna + 
ena körfilen i anspråk. Gatan regleras om till enkelriktad, vilket förtydligas genom att 
entrézonerna smalnas av.

Samma priciper för verksamheter och det allmänna gäller även i detta scenario. 

Med mer yta till TA PLATS projektet ges större möjligheter att utöver platser för vistelse 
och uteservering även skapa förutsättningar för lek och aktivitet. 

Aktiverad gata 
Scenario 2 - en p-fil + en körbana konverterad till TA PLATS

TA PLATS!

TA PLATS!

parke
ring

trottoar

trottoar
gata

BUTIK

RESTAURANG

Serveringar
Viktiga grundprinciper 
för tillfälliga 
uteserveringar är att 
de ska vara tydligt 
avgränsde och i samma 
nivå som trottoaren. 



Platser för det 
allmänna
De allmänna ytorna i 
TA PLATS projekten 
ska säkerställa att det 
finns något för alla. Ung 
och gammal, aktiv och 
lugn. 
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Exempel på hur en gata kan möbleras upp när TA PLATS tar hela gatan i anspråk. 
Gatan regleras om till gågata alternativt gångfartsgata. Framkomlighet för leveranser och 
räddningsfordon ska alltid finnas. 

Samma priciper för verksamheter och det allmänna gäller även i detta scenario. 

Med mer yta till TA PLATS projektet ges större möjligheter att förändra gatans karaktär.

Aktiverad gata 
Scenario 3 - hela gatan konverterad till TA PLATS

TA PLATS!

TA PLATS!

TA PLATS!

TA PLATS!

trottoar

trottoar

BUTIK

CAFÉ

RESTAURANG



Exempel på ett torg i 
Göteborg med liknande 
förutsättningar är 
Grönsakstorget.
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Exempel på möjliga grundförutsättnignarna när TA PLATS projekt ska genomföras på 
en plats som vanligtvis utnyttjas för bilparkering. Exempelplatsen representerar många 
av Göteborgs befintliga torg. TA PLATS projekt kan även genomföras på en plats utan 
bilparkering. Förutsättningarna på denna exempelplats är:

En tydligt avgränsad yta av gatsten/betongsten/asfalt, programmerad med två 
parkeringsskepp

Befintliga trädrader och bänkar som ramar in platsen

Verksamheter i några av de närliggande byggnadernas bottenvåningar

Aktiverad plats
Förutsättningar



Genomfört exempel
I det tillfälliga projektet 
Hållplats Grönsakstorget, 
förvandlades en buss- och 
spårvagnshållplats till ny 
mötesplats mitt i Göteborg.
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Aktiverad plats
Scenario 1 - 1/4 av torget konverterat till TA PLATS

De befintliga bänkarna kompletteras med sit tmöbler för att bjuda in till vistelse. 

Alla TA PLATS projekt ska ramas in på ett tydligt sätt. Här bildar de extra sit tmöblerna 
i kombination med träd i planteringskärl en ram runt TA PLATS projektet.

För att ytterligare tydliggöra projektet har även en del av gatan målats i en av           
TA PLATS färgerna. 

Dubbelsidiga TA PLATS skyltar placeras ut på lämplig entréplats för att informera om 
konceptet och det specifika projektet.

1

2

3

4

Vattenfyllda bänkar av plast 
bildar sarg för sandlåda

Utomhusschack

1

3

4

2



Serveringar
Viktiga grundprinciper för 
tillfälliga uteserveringar 
är att de ska vara tydligt 
inramade och i samma nivå 
som angränsande ytor.
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Aktiverad plats
Scenario 2 - Halva torget konverterat till TA PLATS

Utöver de tilllägg som gjordes i scenario 1 har även en av de närliggande 
verksamheterna fått lov att bygga uteservering på en del av torgytan. Detta görs 
i samråd med staden för att säkerställa att uteserveringarna uppfyller krav på 
tillgänglighet, mm.

I scenario 2 skulle även gatan mellan Caféet och torget kunna målas med TA PLATS färg 
för att uppmärksamma bilister och cyklister på att ovanligt mycket rörelser sker över 
gatan.

Uteservering

1

2

2

1
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Aktiverad plats
Scenario 3 - Hela torget konverterat till TA PLATS

Utöver de tilllägg som gjordes i scenario 1 och 2 har även en Foodtruck fått möjlighet 
att etablera sig på torget.

TA PLATS projektet har fått hit en lekcontainer, se även bilaga 1. 

Centralt på torget har en stor multimodulpyramid byggts upp. Här sit ter besökare i solen 
och spanar medan aktiviteter sker runt om på torget. 

1

1

2

3

2

3
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Exempel på möjliga grundförutsättningar när 
TA PLATS projekt ska genomföras längs ett stråk i 
anslutning till byggplatser i staden. Bilden till höger 
är från Korsvägen i Göteborg 2020-01-16. Där 
har stora ytor stängts av på grund av byggnationen 
av Västlänken. Utmed arbetsplatsen har ett plank 
monterats för att skärma av mot omgivningen. 

Denna typ av tillfälligt avstängda ytor i staden blir 
allt vanligare när stora byggprojekt genomförs. 
Som en konsekvens skapas långa och tråkiga 
transportsträckor.

TA PLATS projekten kan även initieras längs 
andra typer av stråk, detta är ett av många möjliga 
scenarier.

Aktiverat stråk
Förutsättningar
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Aktiverat stråk
genom TA PLATS

För att synliggöra och markera TA PLATS projektet 
målas en 1 meter bred remsa på marken och staketet med en av TA PLATS 
färgerna. Remsorna återkommer med ett regelbundet intervall, exempelvis var 
50:e meter. 

I början och slutet av TA PLATS stråket och i samband med en av 
färgremsorna, placeras informationsskyltar för att informera om TA PLATS 
konceptet och det specifika projektet. Viktigt att det finns tillräcklig yta för att 
gående ska kunna passera.

Planteringskärl fyllda med växter som lämpar sig för TA PLATS projekten 
återkommer med regelbundet intervall längs stråket. Planteringskärl och 
växter skapar en välgörande distans mellan den trafikerade gatan och                    
TA PLATS stråket. 

Stråket möbleras med olika typer av sittmöbler, vissa uppmuntrar enbart till 
vistelse andra kan med lite fantasi bli en hinderbana längs stråket. 

För att synliggöra och informera om vad som händer 
på byggarbetsplatsen skapas ett antal observationsfönster kombinerade 
med sittmöjligheter in mot bygget. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1

4

5
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Aktiverat stråk
genom TA PLATS



Aktiverat stråk
genom TA PLATS
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Exempelplats
Bastionsplatsen

Som en del av arbetsprocessen med TA PLATS togs skisser 
fram på utvalda exempelplatser i Göteborg. Bastionslpatsen 
är en av många platser längs vallgraven som skulle kunna få 
nytt liv genom tillfällig aktivering.

Bastionsplatsen idag
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FOTON: 

S.8 Bild, För alla, äldre man och barn, https://unsplash.com/@belokonenko
2020-02-24

S.8 Bild För alla, skylt, Rebecca Havedal, TK

S. 9 Bild, Pink balls, https://www.claudecormier.com/en/projet/pink-balls/
2020-02-24

S.19 Bild, flygande mattan, Asbjörn Hansen
S.19 Bild, Världskulturmuseet, Helena Haner

S.20 Bild, Vimpel (vänster), okänd fotograf, fri användning
S.20 Bild, Vimpel (höger), Magnuss Vennersten

S.21 Bild, Lek, Kvilletorget, 2019, Tarja Elmberg
S.21 Bild, Njut, solstolar Rosenlund, Tobias Dagerås
S.21 Bild, Ät, Södra larmgatan, Hanna Kuschel

S.22 Bild, Urnor Rosenlund, okänd fotograf, fri användning
S.22 Bilder Parkletplantering, Södra larmgatan 2017, Asbjörn Hanssen

S.23 Bild, Belysning Rosenlund, Ulrika Åkerlind
S.23 Bild, Kungstorget, Ulrika Åkerlind
S.23 Bild, Belysning Teatergatan, Carl Hillinge

S.27Bild, Teatergatan, googlemaps

S.31Bild, Tredje långgatan, okänd fotograf, fri användning
S.31Bild, uteservering, Mats Udde
S.31Bild, Examensarbete, Stockholms tillfälliga oaser, J Wetterborg, 20181101, sid 66

S.33 Bild, Rörelse Måla i gatan, Lo Birgersson
S.33 Bild, Parklet Stockholm, Tarja Elmberg
S.33 Bild, Teatergatan 4, Hanna Kuschel

S.35 Bild, Grönsakstorget, googlemaps

S.37 Bild, Grönsakstorget 0062 TK, okänd fotograf, fri användning

S.39 Bild, uteservering Jenny Christenssen
S.39 Bild, uteservering (höger) Stina Olsson

S.42-43 Bild, Korsvägen, Carl Hillinge

S.50 Bild, Bastionsplatsen, från wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bastionsplatsen#/media/Fil:Bastionplatsen_
September_2012.jpg
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Trafikkontoret
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

www.goteborg.se


