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Sammanfattning
Digitaliseringen av samhället är igång och Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska
vara i spetsen för utveckling och innovation inom området. Efterfrågan på digitala lösningar
är stor bland befolkningen och satsningar görs i de flesta branscher. Inom ämnesområdet
fysisk planering innebär detta bland annat att nya tekniska lösningar bör utforskas för att hålla
jämna steg med de krav som ställs på samtidens och framtidens medborgardeltagande.
Syftet med uppsatsen var att undersöka virtual reality-teknikens potential i kommunal fysisk
planering och hur den kan tillämpas. Med utgångspunkt i Jan Gehls ”12 kvalitetskriterier för
offentliga platser” analyserades fallet Nättraby centrum i Karlskrona kommun som vidare
mynnade ut i en redovisning av process samt arbetsmetodik för arbete med VR i kommunal
planering. Gehls metod applicerades sedan på den virtuella miljön genom att tjänstemän på
Karlskrona kommun fick utvärdera projektet. Syftet med appliceringen av analysmetoden var
att belysa styrkor och svagheter med tekniken för att genom intervju med tjänstemän kunna
diskutera vilka situationer den är tillämpbar samt hur planförslag bör visualiseras för att
uppnå kommunens syfte med tekniken.
Resultatet av uppsatsen visade att analysmetoden ”12 kvalitetskriterier för offentliga platser”
var tillämpbar i en virtuell miljö men att vissa kriterier var lättare att bedöma än andra. De
kriterier som ansågs lätta att bedöma i den fysiska miljön var relaterat till skala, rumslighet
och relation mellan volymer. De kriterier som ansågs svåra var relaterade till faktisk rörelse
på platsen och sinnesupplevelser som inte var representerade (ljud och känsel), men de
behövde inte nödvändigtvis inkluderas i simuleringen för att yrkesverksamma
planeringsarkitekter skulle kunna bedöma. Vid utformandet av planförslag i VR ansågs det
vara extra viktigt att kommunicera förslagets föränderlighet till medborgare samt att diskutera
och kunna motivera förslagets detaljeringsgrad baserat på förslagets kommunikationssyfte.

Abstract
The process of digitalizing our society is in full swing and the Swedish government has set its
sight on Sweden being the spearhead of development and innovation in the field. There is
great demand for digital solutions among Swedish citizens and most branches of industry are
making investments to answer it. What this means for spatial planning is, among other things,
that new technical solutions should be explored to keep up with citizens demands regarding
participatory planning today and in the future.
The purpose of this thesis has been to explore virtual reality technology’s potential and
application in municipalities spatial planning. With point of departure in Jan Gehl’s “12
quality criteria for public space” a case study was performed on Nättraby center in Karlskrona
municipality. This was followed by a plan proposal constructed in 3D with a documented
design process and work methodology for working with VR in spatial planning. Gehl’s
method was then applied in the virtual environment where officials from Karlskrona
municipality evaluated the plan proposal. The purpose of the method for analyzing public
space was to highlight the strengths and weaknesses of the technology to create a discussion
with officials from Karlskrona municipality, through an interview, about where VR is best
used and how spatial planning proposals should be visualized to fulfill the municipality’s
intent with using the technology.
The results showed that the analysis method “12 quality criteria for public space” proved to
be applicable in a virtual environment, but some of the criteria were easier to evaluate than
others. Criteria related to scale, space and relation between volumes deemed easiest to
evaluate. Criteria related to actual movement and senses that were not simulated like sound
and touch were deemed harder to evaluate, but their lack of representation did not hinder the
planning officials to evaluate the criteria. In the design of planning proposals for VR the
officials emphasized the need to communicate to its citizens that the proposal was changeable
and discuss the importance of the relation between level of detail and the proposals
communicative intent.
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Begreppsförklaring
Rendering
Processen då digital information med beräkningskrävande operationer översätts till en visuell representation på
datorskärmen i form av en bild/bilder.
Virtuell miljö
En datorbaserad, simulerad miljö i form av allt från chatrum till tre-dimensionella världar.
Virtual Reality-teknik (VR-teknik)
Teknik som bidrar till att simulera användarens fysiska närvaro i den virtuella miljön.
Prospect
Ett mjukvaruprogram som tillhandahåller verktyg för att manipulera och visualisera 3D-modeller i samband med
VR-teknik
SketchUp
Ett mjukvaruprogram där 3D-modeller kan konstrueras.
Användargränssnitt
Länken mellan de interaktioner som presenteras för användaren och de operationer som genomförs av datorn.
Polygon
En två-dimensionell geometrisk figur i form av slutna kurvor bestående av ett ändligt antal räta linjesegment. De
släta ytor som 3D-modeller är uppbyggda av.
Modellering
Ordnandet av polygoner för att framställa 3D-objekt.

INLEDNING
I detta kapitel introduceras problemområde, problemformulering och uppsatsens syfte med
tillhörande forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras forskning som gjorts inom
problemområdet vilket uppsatsen ämnar att beakta.

Problemområde
Digitaliseringen av vårt samhälle är i full gång. Vi har öppnat upp för ett samhälle där
medborgarna inte längre behöver gå till affären för att handla eller till banken för att överföra
pengar. Det uppkopplade, papperslösa samhället håller stegvis på att ersätta det fysiska och
många branscher övergår till digitala servicelösningar och tjänster. Regeringen har satt som
mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter genom en
robust digital infrastruktur för ökad innovations- och konkurrenskraft (Regeringskansliet,
2017). Inom fysisk planering innebär detta bland annat en digital planeringsprocess där
medborgaren ska kunna söka bygglov digitalt och granska planförslag hemma framför datorn.
Dessa digitala tjänster ska skapa snabbare, enklare och mer enhetliga beslut över hela Sverige
vilket i längden ska leda till ökad demokrati och underlätta för medborgarna att medverka i
utvecklingen av vårt samhälle (Boverket, 2018). Exempel på ett frö till en sådan digital tjänst
är det allt ökande bifogandet av 3D-modeller i de planhandlingar som tas fram i
detaljplaneringsprocessen. Modellen skapas för att illustrera vad som är tänkt att byggas och
hur det kommer vara utformat vilket är tänkt att komplettera den tvådimensionella
papperskartan som kan vara svårläslig för en lekman. I stället för att bygga fysiska modeller
skapas en virtuell miljö där solljus kan simuleras och byggnader i detalj kan presenteras med
hög grad av realism genom renderade bilder eller filmklipp.
Steget efter 3D-modellen är att medborgaren ska kunna stå på sin egen balkong och titta ut
över den planerade bebyggelsen och vandra omkring bland husen för att uppleva miljön innan
den byggs. För att uppnå detta har allt fler aktörer börjat att använda VR(Virtual Reality)teknik som har möjlighet att simulerar den mänskliga upplevelsen av förslaget. Ofta används
VR-glasögon/VR-hjälm som består av två bildskärmar, en för varje öga, som ger upplevelsen
av att man som användare befinner sig i den virtuella världen och det går även att titta sig
omkring genom sensorer i hjälmen som registrerar ens huvudrörelser. VR-tekniken har idag
börjat leta sig in i gemene mans hem och 2016 utsågs den till årets julklapp (TT, 2016). Den
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ökade tillgängligheten och kvaliteten på utrustning har väckt intresse inom byggbranschen
och tekniken har därmed börjat att användas alltmer i olika projekt för att bland annat testa
rumsupplevelse, underlätta beslutsfattning och skapa förståelse för hur resultatet kommer att
se ut (Wiklund, 2017). Det finns en allt ökande efterfrågan av digitala lösningar och
kompetens på marknaden och svenska aktörer satsar kraftigt på tekniken (Tengbom, 2016).
VR är fortfarande nytt och utforskandet av dess potential för samhällsbyggnad är fortfarande i
startgroparna. Vilken roll denna nya teknik ska få i kommunal fysisk planeringen är inte helt
självklart och det finns många intressanta infallsvinklar till hur den skulle kunna förbättra
sättet kommuner arbetar med den fysiska miljön, medborgardeltagande och kommunicering
av planförslag.

Problemformulering
Den kommunala planeringsprocessen kräver god kommunikation mellan medborgare,
tjänstemän och politiker. En förutsättning för detta är att kunna kommunicera
samhällsplaneringens konsekvenser på ett tillförlitligt och tydligt sätt för att denna goda
kommunikation ska uppnås. Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, 3 kap 8§ och 5 kap
12§) ska syftet med samrådet vara att få fram bästa möjliga beslutsunderlag och ge möjlighet
till insyn och påverkan. Därmed är det av ytterst vikt att välja ett sätt att kommunicera på som
uppfyller detta krav och samtidigt sträva efter att finna nya lösningar som kan skapa bästa
möjliga förståelse mellan parter. Ansvarig tjänsteman som lägger fram ett planförslag för
utveckling måste, om god kommunikation är eftersträvansvärt, säkerställa att budskapet
mottagits och uppfattats på ett godtagbart sätt. Olika tider har inneburit olika traditioner för
hur detta ska uppnås och nya sätt att kommunicera genom är i ständigt antågande.
Traditionellt sett har detaljplanen använts för att reglera markens användning och
illustrationsplanen för att kommunicera till medborgare hur bebyggelsen skulle kunna komma
att se ut. I kommunikationen har alltså illustrationsplanen fungerat som en förenkling och
försköning av den annars svårlästa detaljplanen. En ortografisk ritning, exempelvis en
illustrationsplan, representerar vad en plats är eller kan bli, inte hur den upplevs av människor
(Davies 2011:47). En perspektivbild representerar däremot hur en byggnad upplevs, men är
statisk och definitiv då det är arkitekten som bestämmer från vilka vinklar som byggnaden ska
upplevas. Hur upplevs den 100 meter bort? Kommer den att skugga min balkong? Här kan en
virtuell miljö anpassas interaktivt för att tillgodose medborgarens unika perspektiv på
förslaget.
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Det finns en angelägenhet i att se bortom traditionella metoder och utforska nya. Inte alla
läser tidningen eller vill gå ner till kommunhuset för att ta del av hur deras stad utvecklas, och
som planerare är det viktigt att förstå hur dessa människor kan fångas upp och föras samtal
med. Den tvådimensionella detaljplanekartan är idag det som är juridiskt bindande men det
håller på att ske ett skifte där översiktsplaner och detaljplaner konstrueras samt interaktivt
presenteras digitalt för att dessa lättare ska kunna tillgängliggöras allmänheten. Övergången
till det digitala öppnar dörrarna för implementation av ny teknik för hur förslagen presenteras
men även vad som kan regleras genom att den tredje dimensionen lättare kan visualiseras. När
allt fler människor använder sina datorer, telefoner och surfplattor för att få sin information,
och ny teknik som VR börjar nå in i gemene mans hem, är det hög tid att utforska dess
lämplighet och potential som verktyg för fysisk planering.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka VR-teknikens potential och tillämpning i kommunal
fysisk planering. Med utgångspunkt i en vedertagen teori om hur offentliga platser bör
utformas analyseras ett relevant fall för kommunen som vidare mynnar ut i en redovisning av
process samt arbetsmetodik för arbete med VR i kommunal planering. Gestaltningsförslaget
kan ses som ett exempel på hur man som planeringsarkitekt kan tillämpa analysmetoder för
den offentliga miljön genom gestaltning i 3D och vidare är syftet att pröva VR-teknikens
lämplighet som verktyg för att analysera en offentlig plats i en virtuell miljö. Syftet med
appliceringen av analysmetoden är att belysa styrkor och svagheter med tekniken för att
kunna diskutera vilka situationer den är tillämpbar samt hur planförslag bör visualiseras för
att uppnå kommunens syfte med tekniken.

Forskningsfrågor
•

Hur motiveras användningen av VR-teknik i kommunal fysisk planering? Vad är
syftet?

•

Hur bör VR-visualisering utformas för att uppnå kommunens syfte med tekniken?

•

Vad händer när en vedertagen metod för analys av offentliga platser appliceras och
utvärderas i en virtuell miljö?
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Forskningsöversikt
Det har gjorts en del forskning i problemområdet trots VR-teknikens relativt nya genomslag.
Uppsatsen syftar till att beakta och delvis bekräfta denna kunskap. Jamei et al. sammanfattar
att styrkan med VR som kommunikationsverktyg är bland annat möjligheten att testa olika
scenarier i realtid under design och planeringsfasen för att upptäcka eventuella konsekvenser
av förslag och beslut i tidigt skede, effektivt kommunicera mellan aktörer och spara tid då
gissandet reduceras (2017: 14). De menar även på att en betydande del av “smarta städer”konceptet bygger på datavisualisering och prognostiserande som i längden hjälper
beslutsfattande (Jamei et al., 2017: 13) vilket VR bidrar till och därmed är en del av.
I själva VR-upplevelsen menar Roupé på att användarens uppfattningen av volymers form
och storlek samt förståelsen för hur den föreslagna bebyggelsen förhåller sig till den
nuvarande förstärks (2013: 76). Roupé hävdar också att om den virtuella modellen som
presenteras för allmänheten är för detaljerad eller realistisk kommuniceras den som ett färdigt
förslag, vilket kan skapa problem för arkitekter när ändringar behöver göras i framtiden
(2013: 16). Det visar på att det måste föras en diskussion kring hur modellen ska presenteras
och utformas för att skapa en god kommunikation med allmänheten. Roupé menar även att
den person som bestämmer utformningen även har makten att dölja eller framhäva specifika
drag i modellen för att främja en viss agenda och styra diskussionen (2013: 17). Därmed är
det alltså viktigt att som kommun kunna motivera modellens utformning och förstå att den
kan uppfattas olika baserat på ett antal faktorer som exempelvis abstraktionsnivå av volymer,
val av texturer och ljussättning.

Avgränsning
Uppsatsen ämnar inte att undersöka AR (Augmented Reality) eller MR (Mixed Reality) som
ofta diskuteras i samband med VR. Skillnaden i syfte och appliceringen mellan teknikerna är
för stor i relation till omfattning och fokus av. Uppsatsen ämnar inte heller att undersöka eller
utvärdera olika typer av hårdvara eller mjukvara relaterat till VR. Märke på de VR-glasögon
som kommer att användas i undersökningen är HTC Vive som även inkluderar två kontroller,
en för varje hand, för navigering genom den virtuella miljön. Dessa bedöms vara fullt
acceptabla i förhållande till övriga produkter på marknaden, när detta arbete skrivs, att
användas för att utvärdera VR som verktyg i kommunal planering. För att visualisera 3Dmodellen med VR-teknik används programmet Prospect. Det är ett program med flertal
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funktioner som är användbara för fysisk planering som exempelvis att kunna stänga av/sätta
på lager i modellen, olika sätt att navigera, utföra solstudier och mäta avstånd. 3D-modellen i
sig kommer att konstrueras i SketchUp då det är enkelt och smidigt att skapa en testmiljö,
vilket väger tungt med tanke på uppsatsens omfattning.
Uppsatsen syftar inte till att problematisera kring den valda teorin för analys av offentliga
platser utan är ämnad att användas som grund för konstruktionen av den virtuella miljön och
även som analysverktyg av det aktuella fallet. Uppsatsen syftar inte heller till att
problematisera kring hur applicering av teknik som VR står sig i inom det
planeringsteoretiska fältet. Det skulle kunna argumenteras för att det är viktigt att förstå
vilken typ av planering som detta kategoriseras som eller främjar, men den typ av teoretisk
problematisering förflyttar fokus bortom uppsatsens kärna som är verktygets användbarhet.

5

TEORI
Följande kapitel syftar till att presentera hur upplevelsen av den virtuella miljön skiljer sig
mot den fysiska verkligheten samt att översiktligt presentera olika perspektiv på det offentliga
rummet som avslutas med ett urval för att avgränsa uppsatsen.

Det virtuella rummet
Den första användningen av begreppet virtual reality var 1938 och användes då för att
beskriva teater. Vad teater har gemensamt med virtuella världar är att båda kräver en viss mån
av ”suspension of disbelief” för att betraktaren/användaren ska kunna acceptera och sätta sig
in i upplevelsen fullt ut (Kuksa & Childs 2014: 121). Att helt enkelt okritiskt acceptera den
overkliga värld som presenteras. Vid förflyttningen från den fysiska till denna overkliga,
virtuella världen kan förmågor som vi tar för givet försvinna om dessa inte ersätts i den
virtuella världen. Den fysiska verkligheten erbjuder förutsättning för en total mänsklig
upplevelse och stödjer alla våra sinnen som beröring, lukt, hörsel och syn (Kuksa & Childs
2014: 150). Jonathan Steur definierar teknikens ”bredd” som antal sinnen som blir aktiverade
samtidigt och teknikens ”djup” som hur väl dessa representeras genom exempelvis
bildskärmsupplösning och ljudkvalité (Kuksa & Childs 2014: 149). Båda dessa delar av
tekniken behövs för att den virtuella världen ska upplevas som realistisk. I verkligheten tänker
vi sällan på hur informationen som vi tar in förmedlas via våra sinnen, men i den virtuella
världen blir vi ständigt påminda när vi blir presenterade nya sätt att ta in information som
exempelvis olika användargränssnitt. När vi efterhand blir vana vid dem försvinner
medvetenheten gradvis och tekniken inkorporeras ibland våra övriga sinnen som vi upplever
den virtuella världen genom (Kuksa & Childs 2014: 150). Att simulera en upplevelse som
exakt motsvarar den mänskliga är vi fortfarande långt ifrån men den virtuella verkligheten
erbjuder något mer. Den erbjuder det omöjliga och det overkliga. Den erbjuder användaren
möjligheten att manövrera genom den virtuella världen trots fysiska hinder i verkligheten eller
till och med erbjuda möjligheter som överstiger den mänsklig förmågan. Fysikens lagar kan
stängas av och sättas på med en knapptryckning. Sätten att förflytta sig på i en virtuell miljö
kan delas upp i kategorierna naturliga (gå och fordonstransport) och magiska (flyga,
teleportera och telekinesi). Det är oftast att lära sig att manövrera i virtuella miljöer som är
svårast för nya användare (Kuksa & Childs 2014: 71-72, 150). Vad detta innebär är att det är
en hög tröskel för någon som aldrig interagerat med tekniken och att det finns en viss
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inlärningstid när det kommer till smälta de användargränssnitt som skiljer sig från
verkligheten.

Det offentliga rummet
I en allt mer urbaniserad värld där städer förtätas blir tillgången till och utformandet av de
offentliga rummen allt viktigare. Att förstå vad ett välfungerande rum är och hur människor
använder detta rum är av yttersta vikt för att skapa en livfull stad som människor vill röra sig
genom och vistas i. Att undersöka offentligheten är att undersöka interaktion mellan det
offentliga livet och det offentliga rummet. Nedan presenteras ett axplock av ett antal
teoretiker som har vänt och vridit på det offentliga livet och deras perspektiv samt
prioriteringar i vad som gör en bra stadsmiljö. En av dessa teorier valdes att utgå ifrån för att
avgränsa uppsatsen på ett lämpligt sätt då en jämförande analys eller applicerandet av ett
flertal inte är uppsatsens syfte. Det finns absolut argument för andra teorier än de som
presenteras nedan som även skulle vara lämpliga som teori. Följande kapitel ämnar att ge en
mer nyanserad bild av hur stadsanalys kan utföras och motiverar valet av teoretisk grund
genom ett jämförande teoretiskt avvägande.

Kevin Lynch
Kevin Lynch (1918-1984) var en amerikansk stadsplanerare vars teori grundar sig i en
uppdelning av staden i dess fysiska form och den mentala bild som varje individ eller grupp
skapar för sig själva utifrån exempelvis könstillhörighet, ålder, kultur och yrke (1977: 7).
Dessa bilder skapas i en process mellan staden och medborgaren där medborgaren ser sin
stad, väljer ut, organiserar och sätter mening på det han ser. Något som ser ut som en röra för
en person kan vara ett organiserat kaos för någon annan (1977: 46). Den publika bilden av
staden utformas av det överlapp som uppstår mellan dessa individuella bilder (Lynch 1977:
46). För att analysera stadens struktur delar Lynch upp den i ett antal olika element: vägar,
kanter, stadsdelar, noder och landmärken (1977: 47). Dessa är inte fristående komponenter
utan är sammankopplade där stadsdelar är strukturerade med noder som är definierade av
kanter, som korsas av vägar och strösslade med landmärken. Lynch går även in på hur varje
element ska utformas för att stärka den mentala bilden av staden. Hur man som medborgare
läser stadens struktur kan skilja sig stort och Lynch menar att en faktor är hur erfaren
medborgaren är att röra sig genom den (1977: 49). Enligt Lynch har en stad som är lätt att
hitta i en god, läsbar struktur och identitet som skapar starka mentala bilder hos sina
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medborgare (1977: 8-9) vilket även är de begrepp han använder för att analysera
stadsrummet.

Gordon Cullen
Gordon Cullen (1914-1994) var en brittisk arkitekt vars bild av staden kan ses likt en kanvas
som gradvis fylls i genom olika utblickar när man rör sig som fotgängare och upplever den.
Cullen förespråkar serial vision som metod för att analysera stadsrummet vilket är ämnat att
skapa intressanta bild-inramningar av staden längs rörelsestråk genom dramatik i
byggnadskroppar, kontraster, skiftande skala, storlek och bygga förväntan genom
intressepunkter och landmärken. Cullen menar att det finns en nuvarande utblick, “här”, och
en kommande utblick, “där” vilket skapar en dramaturgi, likt en teaterpjäs, när dessa länkas
samman på intressanta sätt för att väcka känslor i dess medborgare i deras rörelse genom
stadsrummet (1971: 9). Cullen beskriver i The Concise Townscape (1971) ett antal olika
platser och hur dess komponenter kommunicerar olika känslor hos betraktaren som
exempelvis slutenhet, mystik, kontinuitet och fara.

Jan Gehl
Jan Gehl (1936- ) är en dansk arkitekt och tidigare forskare som har skrivit flertal böcker om
stadsplanering. Gehl grundar sina teorier i den mänskliga upplevelsen och dimensionen av
staden som en reaktion på modernismens rationalitet och storskaliga byggande, vilket han
ansåg mer liknade en maskin än en stad (Gehl & Svarre 2013: 2-3). Han anser att den
modernistiska planeringen hade försummat och misskött utvecklingen av det offentliga livet
och att kunskapen kring hur fysiska strukturer påverkar mänskligt beteende varit bristande.
Under de senaste tio-tal åren menar Gehl att människor världen över efterfrågat
människoorienterade städer och att utvecklingen allt mer går i den inriktningen. En stad med
fokus på den mänskliga upplevelsen menar Gehl är nyckeln för att uppnå hållbara, trygga,
säkra och livfulla städer (2014: X-IX). För att uppnå detta förespråkar Gehl en omprioritering
från bilen till människan där fotgängare får ta plats i staden för att stärka de sociala
funktionerna som uppstår vid mötesplatser, som i längden gör staden mer socialt hållbar och
demokratisk (2014: 6). För att uppnå detta är det viktigt att människors olika behov
tillfredsställs för att de ska vilja uppehålla sig i den offentliga miljön som att: vara skyddade
mot bilarnas avgaser, torg har lämpliga möbler att sitta på och att det finns intressanta
utblickar och arkitektur i mänsklig skala (Gehl 2014: 238).
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Teorival
För att välja en teori som ska vara lämplig enligt uppsatsens syfte listas nedan ett par kriterier
för att det ska anses genomförbart:
•

Teorin ska enkelt kunna prövas som analysmetod i ett planförslag som är lämpligt att
testa baserat på VR-teknikens egenskaper som kommunikationsverktyg.

•

Teorin ska kunna testas i virtuell miljö i lämplig omfattning och detaljnivå där en
relativt liten och avgränsad plats är att föredra.

Lynch har ett större fokus på analys av staden som ett nätverk där de olika delarna samverkar
med varandra för att underlätta navigering genom stadsrummet. Relativt till övriga teorier är
Lynch teori mer lämpad för analys med ett högre perspektiv där det finns en rörelse genom
olika stadsdelar eller noder än hur just en specifik plats som ett torg upplevs.
Cullens teori skulle kunna vara tillämpbar och utgöra ett lämpligt sätt att analysera platsen på
genom serial vision, för att skapa en intressant upplevelse för fotgängaren genom området.
Att analysen grundas i det mänskliga perspektivet har samband med visualiseringen i VR men
det tillför inte mycket när platsen kan upplevas i realtid genom tekniken utan serial visions
fasta vinklar och perspektiv. Cullens analys av det offentliga rummet uttrycks flytande och
målande, likt hur konst kritiseras, vilket kan vara individuellt i analys-sammanhang och svårt
att utvärdera.
Precis som Cullen utgår Jan Gehls teori från den mänskliga skalan och fotgängarens behov till
skillnad från andra metoder som exempelvis ämnar att belysa övergripande mönster,
strukturer och förhållande. VR-upplevelsen är unik i att det går att uppleva planförslaget
utifrån det mänskliga perspektivet och därmed finns det ett samband mellan Gehl och VR som
verktyg. Gehl tillhandahåller även en tydlig och konkret analysmetod som summerar vilka
kvaliteter en offentlig plats ska innehålla som är enkel att tillämpa, både i verkligheten och i
den virtuella miljön.
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METOD
I detta kapitel är syftet att beskriva de metoder och tillvägagångssätt som använts i uppsatsen.
Även om fallstudie inte är en metod utan forskningsstrategi redovisas den tillsammans med
övriga metoder. Arbetet inleddes med en litteraturstudie som övergick i en fallstudie där
litteraturens analysmetod applicerades. En virtuell miljö upprättades sedan i form av ett
gestaltningsförslag där tidigare analysmetod applicerades igen i samband med intervju av
kommunala tjänstemän för att pröva dess lämplighet i den virtuella miljön.

Litteraturstudie
Jan Gehls bok Cities for People (2010) studerades då den innehöll det teoretiska ramverk som
applicerades vid gestaltningen av torget. Valet av metod gjordes då det var nödvändigt att nå
fördjupad kunskap och bilda en förståelse för hur offentliga platser, enligt Gehl, bör utformas
för att kunna tillämpa dem i gestaltningen. Litteraturstudien kompletterade även
analysmetoden då Gehls Cities for People (2010) avslutas med en genomgång av ’12
kvalitetskriterier för offentliga platser’ (Gehl, 2010: 238-239) som användes för att analysera
både det aktuella fallet i form av en platsanalys och resultatet av gestaltningen. Att endast lista
kriterierna utan att summera tankarna bakom dem gör det även svårt för läsaren att förstå
bedömningen som legat till grund för dem.

Analysmetod
Fallet analyserades med hjälp av Jan Gehls 12 kvalitetskriterier som är ett analysverktyg
bestående av en lista över vad som bör finnas på en offentlig plats för att göra den funktionell
och inbjudande, vilket i sin tur ska resultera i att människor vill uppehålla sig där. De 12
kriterierna är indelade i de tre kategorierna: protection (skydd), comfort (komfort) och
enjoyment (behag/njutning) och varje kategori har i sin tur ett antal underkategorier.
Kriterierna bedöms genom observation enligt en tregradig skala utifrån vad observatören
anser om platsen. Enligt Gehl har de mest intressanta och tankeväckande platserna runt om i
världen tagit hänsyn till alla dessa kriterier och det är viktigt att inget utelämnas (Gehl, 2010:
238-239). De 12 kriterierna kan liknas vid ett observationsschema där uppmärksamheten
riktas, oavsett vem som gör observationen, mot samma fokusobjekt och det är specificerat vad
som ska observeras och hur det ska mätas (Denscombe, 2016: 295-296).
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Fallstudie
Fallstudie som forskningsstrategi är en användbar metod när uppsatsen utgörs av en specifik
företeelse som djupgående kan analyseras för att därmed belysa det generella, framförallt i
småskaliga studier (Denscombe, 2016: 91, 103). I uppsatsen undersöktes ett projekt som är
aktuellt för Karlskrona kommun och för att kunna utvärdera tekniken behövde en form av
relevant testmiljö för fysisk planering upprättas. Insamlad kunskap om platsen och teori
applicerades i ett VR-projekt i form av ett förslag till förnyelse på platsen. Det är viktigt att
understryka att ett enskilt fall sällan representerar hela verkligheten, utan analyserar
situationen i den inramning som undersöks (Denscombe, 2016: 100). Bent Flyvbjerg menar
på att fallstudie som metod är underskattad men att resultatet behöver kunna i någon grad
generaliseras för att bli intressant i vidare forskning och i ett större perspektiv (Flyvbjerg,
2003, s. 192). Varje offentlig plats har sina egna unika förutsättningar, aktiviteter och
karaktärsdrag, men då uppsatsens fokus är på potentialen i
tekniken den presenteras med och inte platsens egenskaper
kan vissa generaliseringar göras.

Nättraby centrum
Nättraby är en tätort belägen i Karlskrona kommun,
Blekinge. Nättraby centrum är beläget mitt i tätorten intill
Nättrabyån och Nättraby kyrka. På platsen bedrivs handel
genom ett antal butiker och området domineras till största
del av bilparkering med tillhörande återvinningsstation. I
närheten finns bussförbindelse och även slutstationen för
båten M/F Axel som går längs ån, söderut mot Karlskrona
centrum. Det har skett en centrumförskjutning ut mot väg
E22 då ett flertal verksamheter etablerats sig där
(Karlskrona kommun 2013: 9) vilket till viss del
konkurrerar med Nättraby centrum om kunder. I Karlskrona
kommuns översiktsplan 2030 finns det en tydlig
utvecklingsriktning att stärka handeln för Nättraby centrum
(Karlskrona kommun 2010: 30). Även förtätning genom
bostäder i flerbostadshus föreslås för att åstadkomma en
tydligare och attraktivare centrumbildning. Vid
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Figur 1: Sverigekarta

översiktsplanens publicering fastställs att det finns en brist på bostadsrätter och mindre hus i
tätorten (Karlskrona kommun 2010: 52). Utvecklingen av centrum föreslås utföras genom
påbyggnad av befintliga byggnader i ett antal våningar (Karlskrona kommun 2010: 54). Nu
åtta år senare är en ny detaljplan i startgroparna för att möjliggöra en utökad byggnadshöjd
som ska skapa c:a 80 bostäder (BLT 2018).
Nättraby centrum kan alltså ses som ett
lämpligt val av fall för att undersöka
utformandet att offentliga platser. Det är ett
samtida projekt som har hög grad av
koppling till verkligheten och den
utveckling som eftersträvas. Att säkerställa
kvaliteten i Nättraby centrums offentlig
miljö kommer att vara viktigt för att
människor ska vilja uppehålla sig på platsen,
kunna konkurrerar med verksamheterna vid
E22 och kan bli avgörande för att projektet

Figur 2: Översiktskarta Nättraby

ska ses som lyckat. Platsen är däremot inte

belägen i en traditionell stadsmiljö vilket kan försvåra analysen, då den utgår från en mer
urban miljö. Detta är inte något som kommer att problematisera vidare men är något att
reflektera över vid genomförande av platsanalysen.

Gestaltning
Utifrån resultatet av analysen gestaltades ett planförslag. Innan förslaget konstruerades i 3D
skapades enklare diagram för att kommunicera hur analysen översatts till faktiska åtgärder.
Ingen traditionell illustrationsplan med tillhörande sektioner och elevation ritades upp utan
gestaltningen utgår i huvudsak från 3D-modellen som utvärderas i VR för att fokusera på den
mänskliga upplevelsen av förslaget. Det skulle kunna argumenteras för att återskapa platsen
virtuellt som den ser ut idag för att en jämförelse av verkligheten kontra det virtuella skulle bli
tydligare. Idag är det dock vanligtvis ett planförslag som utvärderas när VR-teknik används i
samråd eller möten vilket gör det relevant att konstruera det som är lämpat för uppsatsens
frågeställning, inte en virtuell motsvarighet av platsen som den ser ut idag med avsaknad av
förslag till förändring.
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Intervju
Intervju utfördes med kommunanställda planeringsarkitekter på miljö- och
samhällsbyggnadsavdelningen i Karlskrona för att utvärdera VR-tekniken genom en
semistrukturerad, personlig intervju. Den intervjuade fick prata fritt kring ett antal
förutbestämda frågor och även möjlighet att utveckla sina synpunkter bortom frågorna
(Denscombe, 2016: 266-267). Att tjänstemän fick utvärdera resultatet av gestaltningen är
viktigt för att pröva teknikens användbarhet i praktiken samt att inkludera det kommunala
perspektivet som uppsatsen är avgränsat till. Det skulle potentiellt vara intressant att utföra en
intervju i samband med ett samrådsmöte där även vanliga medborgare är inkluderade, men
uppsatsens omfattning är för begränsad för att en sådan metod skulle vara givande.
Tjänstemän kan även tillhandahålla information baserat på insyn och en mer informerad åsikt
som är viktig i bedömningen av VR som verktyg för kommunal planering. Det är även lättare
för yrkesverksamma planeringsarkitekter att utföra analysen av den virtuella miljön då de
arbetar med att gestalta och tänka kring den fysiska miljön vilket kan ge utförliga svar som är
grundade i erfarenhet och kunskap. Då VR som verktyg för kommunikation står i fokus är det
intressant att ta del av potentiellt djupare reflektioner kring hur sättet att presentera förslag
förhåller sig till traditionella.
En svårighet med en sådan här typ av intervju kan vara att identifiera och tydligt redovisa
vilka åsikter som kommunen står bakom och vilka som är personliga. Även intervjuareffekten
är viktig att beakta där den intervjuade kan svara olika beroende på hur intervjuaren uppfattas
när det gäller exempelvis kön och ålder vilket kan påverka svaret som ges. Det finns även rum
för att den intervjuade ger svar som baseras på vad den intervjuade tror att intervjuaren vill
höra vilket gör att datakvaliteten blir lidande (Denscombe, 2016: 270-271).
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RESULTAT
I detta kapitel redovisas först litteraturstudien av Jan Gehls bok Cities for People (2010) där
analysmetodens 12 kriterier utvecklas. Sedan redovisas den utförda analysen på fallet
Nättraby centrum som sammanfattas med ett åtgärdsprogram som ska appliceras vid
gestaltningen. Processen för gestaltningen från idé till färdigt planförslag presenteras och
kapitlet avslutas med en redovisning av intervjun med yrkesverksamma planarkitekter som
utfört analys utifrån Jan Gehls 12 kriterier på planförslaget i VR.

Litteraturstudie
Följande avsnitt är en fördjupning av Jan Gehls tankar om det offentliga livet som mynnat ut i
analysmetoden - 12 kvalitetskriterier för offentliga platser. För att kunna utföra analysen var
det viktigt att skapa en förståelse för hur kriterierna motiveras, bakgrunden till dem samt hur
Jan Gehl definierar dem. Kriterierna är indelade i tre huvudkategorier: skydd, komfort och
behag/njutning där varje huvudkategori inkluderar ett antal underkategorier.

Figur 3 Jan Gehls 12 kriterier (Gehl 2010: 239).
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Skydd
Innan någon annan aspekt diskuteras menar Gehl att det är av ytterst vikt att diskutera
säkerheten och tryggheten på platsen, för att se till att det inte finns risk för fysisk skada,
otrygghet eller obehagliga upplevelser. Vid brister i bara en av dessa kriterier blir resten av
analysen i princip meningslös (Gehl 2010: 238).
Trafik
Gehl menar att en stad där fotgängaren känner sig säker är en bra stad som inbjuder till gång,
cykling och tillfällig vistelse (Gehl 2010: 91). Fotgängarens faktiska och upplevda säkerhet
ska komma i första hand och de ska inte sättas i situationer där de är rädda för att bli påkörda
av bilister (Gehl 2010: 94). I en lösning där trafiken delas på lika villkor - där cyklar, bilar och
fotgängare ska samsas - förlorar i regel fotgängaren och cyklisten. Gaturummet kan vara
gemensamt för trafikslagen, men det måste vara tydligt att fotgängaren har företräde, annars
borde trafiken separeras enligt Gehl (2010: 94-95). Gehl argumenterar även mot det delade
gaturummet där fotgängaren ständigt behöver vara uppmärksam på trafiken. Det är en otrygg
miljö för barn, människor med funktionsvariation och äldre som har svårigheter att röra sig
(2010: 93). Den huvudsakliga målsättningen för en säker trafikmiljö bör vara att alla
fotgängare ska känna sig trygga och kunna röra sig fritt i det offentliga rummet.
Trygghet
Bara det faktum att det rör sig människor på en plats gör den mer inbjudande och säker både i
upplevd och faktisk trygghet (Gehl 2010: 91). Gehl refererar till Jane Jacobs The Death and
Life of American Cities när han framhäver vikten av att många människor i rörelse har
brottsförebyggande konsekvenser bara genom sin närvaro som “ögon på gatan”. Att kunna
promenera tryggt genom staden utan att bli utsatt för våld och kriminalitet är en förutsättning
för att skapa en välfungerande miljö för människor (Gehl 2010: 97, 99). För den upplevda
tryggheten är det viktigt att se tecken på mänsklig aktivitet. Då framhäver Gehl vikten av
upplysta fönster som skickar en signal av trygghet till passerande. Även mjuka kanter
framhävs som viktiga, som exempelvis lägenheter i bottenvåningen i stället för butiker med
igenbommade dörrar som kommunicerar en slutenhet och verkar avvisande (Gehl 2010: 99).
Det är alltså av stor vikt att platsen känns trygg oavsett tid på dygnet med mänsklig aktivitet
genom både boende och verksamheter.
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Obehagliga upplevelser
Den offentliga platsen behöver vara skyddad från störande ljud, damm, lukter och
nedsmutsning för att människor ska vilja uppehålla sig där. Att det finns skydd mot vädret är
också viktigt och vad dessa skydd består av varierar med klimatet på platsen. Gehl menar att
det är viktigt att arbeta med mikroklimatet på platsen genom exempelvis byggnaders
placering och formgivning för att motverka starka vindar. Korrekt val av markbeläggning och
vegetation kan bidra till att sänka temperaturen på platsen (Gehl 2010: 170-172). Åtgärder för
att skapa en jämnt trivsam miljö året runt är svårt i en svensk kontext men det är viktigt att
tänka på åtgärder som kan vara tillfälliga för olika årstider och att det finns möjlighet att
implementera sådana lösningar på platsen.

Komfort
När säkerhetskravet är uppfyllt blir det intressant att titta på platsens kvaliteter när det
kommer till vilka möjligheter det finns för interaktion mellan människor, att uppehålla sig,
aktivitet och god komfort. Dessa sammanfattas av Gehl i form av vad man som besökare kan
göra på platsen: gå, stå, sitta, titta, prata, lyssna och uttrycka sig. En bra offentlig plats bör
bjuda in till dessa aktiviteter (Gehl 2010: 134, 238).
Rörelse
Likt avsnittet om trafiksäkerhet för gående är det viktigt att det är möjligt att ta sig fram till
fots i den offentliga miljön. Den promenadvänliga staden är anpassad för fotgängare och
cyklister snarare än bilister. Gehl pekar på undersökningar gjorda i London, New York och
Sydney där även om en gata traditionellt sett har haft färre passerande människor i bilar än
gående har bilen fått mer plats (2010: 122). Enligt Gehl är aktiviteten att gå mycket mer än att
bara transportera sig från punkt a till punkt b. Vid gång är det enkelt att snabbt byta aktivitet
som exempelvis att stanna upp en stund och prata eller sätta sig ner någonstans. Att gå genom
staden kan även ses som ett socialt forum med upplevelser där gången är den aktivitet som
leder till många andra aktiviteter (Gehl 2010: 119-120). Enligt Gehl är ett viktigt kriterium för
en promenadvänlig stad att det finns rum att gå fritt och obehindrat. Även personer med
funktionsvariation och familjer med barnvagnar ska kunna röra sig genom miljön obehindrat
utan att behöva trängas (2010: 121). Med detta i beaktande är det viktigt att välja
markbeläggning som är lämpligt att röra sig över även för människor i rullstol för att göra
platsen tillgänglig. Det är även fördelaktigt om platsens gångstråk undviker att skapa omvägar
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då de flesta fotgängare vill ta den kortaste möjliga vägen till sin destination. Ofta uppstår det
en konflikt i arkitektens syn på hur folk borde röra sig kontra hur människor faktiskt tar sig
fram till målpunkter vilket är viktigt att reflektera över (Gehl 2010: 126).
Stå
Att stå är ofta en kortsiktig stationär aktivitet då det finns en gräns för hur länge en person
orkar stå bekvämt (Gehl 2010: 136). Stationära aktiviteter kan delas in i två kategorier:
”nödvändiga” som exempelvis att vänta på grönt ljus vid ett övergångsställe eller ”självvalda”
som exempelvis att stanna för att njuta av omgivningen. Om ett beslut ska fattas för att
självmant vilja stanna i en offentlig miljö spelar dess utformning mycket större roll än för
nödvändig vistelse (Gehl 2010: 134). Inbjudande fasader, träd och stolpar är exempel på
objekt i en offentlig miljö som kan motivera personer att vilja stå på en plats och om personen
väntar på någon är det viktigt att dessa platser finns (Gehl 2010: 137). Utformningen av
bottenvåningen är en viktig komponent då många som står gör det längs kanterna av
offentliga rum, eftersom det är en trygg plats där de kan stå med ryggen säkert mot väggen
och observera rummet (Gehl 2010: 75). Gehl menar att de mest populära kantzonerna är de
där fasadens utformning arbetar tillsammans med människors behov och vilja att vistas där.
Släta fasader kan ge budskapet att det inte är en plats att uppehålla sig på medan en fasad som
är ojämn, har kolumner, är oregelbunden eller har nischer kan inbjuda till vistelse (Gehl 2010:
139).
Sitta
Gehl delar in sittplatser i primära (bänkar och stolar) och sekundära (trappor, fontäner och
pollare) (2010: 141-142). Sekundära sittplatser är multifunktionella och kompletterar de
primära i form av mer informella och spontana platser att uppehålla sig vid. Vanligast är att
barn och ungdomar använder sekundära sittplatser medan vuxna och äldre föredrar komforten
av primära sittplatser (Gehl 2010: 142-143). Desto längre en person tänker uppehålla sig på
en offentlig plats desto viktigare blir beslutet att hitta en bra plats att sitta på. Kvaliteter för en
bra sittplats inkluderar behagligt mikroklimat, gärna i kanten av rummet, bra utsikt och låga
nivåer eller inga störande ljud alls för att möjliggöra konversation. Om platsen har träd,
vatten, blommor, vacker arkitektur eller konst bör det vara inom synhåll (Gehl 2010: 140).
Gehl argumenterar även för flyttbara möbler för att “talkscapes” ska kunna skapas utefter
medborgarnas behov. Rummets möbler kan då anpassas för att skapa mindre grupper där
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konversationer kan hållas privata och utan störningar. Detta kan även åstadkommas genom att
gruppera bänkar mot varandra i öppen vinkel där de kan både användas tillsammans eller
separat (2010: 155).
Se
Gehl menar att en god utsikt är grundläggande för en god stadsmiljö. Sittplatser ska vara
placerade på ett sådant sätt att de ger utsikt över folkmassan, skogen, vattnet, konst eller
arkitektur. Helst ska flera av dessa faktorer vara uppfyllda i kombination och att dessa vyer
inte blir blockerade av parkerade bilar, soptunnor eller ogenomtänkt placerade byggnader
(Gehl 2010: 148). Insidan av byggnader bör inte heller vara isolerade från det offentliga utan
det bör ske ett utbyte dem emellan där det finns möjligheter för både att titta ut och in (Gehl
2010: 149). Vi människor rör oss i 5 km/tim vid gånghastighet och då är det viktigt att det
finns ett flöde av utblickar, siktlinjer och upplevelser (Gehl 2010: 118)
Prata och lyssna
På en offentlig plats är det viktigt att kunna föra ett samtal utan att behöva höja rösten och
även kunna sitta tillräckligt nära varandra för att hålla en privat konversation. Enligt Gehl
ligger taket för bakgrundsbrus vid 60 decibel för att en sådan konversation ska kunna hållas.
En behaglig nivå av sorl är viktigt för en stads atmosfär men allt för höga ljudnivåer har
negativ påverkan och kan i längden vara skadligt. Gehl menar att det är ännu ett argument för
att minska bilismen då stadsrummet öppnas upp för konversationer som annars bara hade ägt
rum på specifika platser där bilen inte är närvarande (2010: 153). Det är svårt att höra bäckens
porlande, gatumusikantens melodi och fåglarnas sång med ett konstant mullrande av motorer.
Leka, träna och andra aktiviteter
För att bjuda in till aktivitet i det offentliga rummet är det viktigt att det finns både fast
inredning som lekplatser och flexibla ytor där aktiviteten kan anpassas efter årstid som
marknader och festivaler (Gehl 2010: 160). Gehl ser däremot lekplatser som en modernistisk
idé där han anser att hela stadsmiljön i stället bör inbjuda till lek genom trappor och konstverk
(2010: 158). Att staden ger möjlighet till lek och rörelse är en viktig komponent för att staden
ska bli livfull och hälsosam.
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Behag/Njutning
Till sist menar Gehl att det är viktigt att hylla de lokala kvaliteterna genom att de möjliggörs i
den byggda miljön samt är anpassade för den mänskliga skalan och upplevelsen. Även
sensoriska upplevelser ska beaktas där design, arkitektur, materialval och detaljer ska
uppmärksammas (2010: 238).
Skala
Den mänskliga skalan värdesätter Gehl högt både i bebyggelsens omfattning och relation till
människans storlek, men även för att kunna avläsa människor som sitter längs byggnader på
en offentlig plats. Upp till 20-25 meter kan vi läsa en människas ansiktsuttryck och känsloläge
vilket hjälper oss när vi är i offentligheten att bedöma olika situationer och avläsa andra
människors intentioner. Offentligheten bör utformas efter människans skala, rörelse och
sinnen vilket bör utgöra gränser för hur stadens rum utformas (Gehl 2010: 34). När höga
byggnader upprättas är det viktigt att förstå vilka konsekvenser det får när byggnaderna
upplevs på nära håll (Gehl 2010: 41). Kontakten med marken och de som rör sig där
försvinner efter femte våningen och Gehl menar att en viktig gräns är vid tredje våningen (c:a
6,5 meter) då vi måste böja våra nackar långt bakåt för att titta upp om vi står intill
byggnaden. Desto högre byggnad desto svårare blir den att ta in på nära håll (Gehl 2010: 4041).
Klimataspekter
Klimatet är unikt för platsen som ska utvecklas men som planerare finns det möjligheter att
anpassa mikroklimatet genom åtgärder som gör det bästa av den lokala situationen (Gehl
2010: 168). Vind och sol bör framhävas eller reduceras beroende på årstid och platsens
förutsättningar för att medborgare ska kunna vistas på platsen under större tiden av året. Med
väl placerade vindskydd kan en kall vinterdag med sol locka ut människor på offentliga
platser som annars inte hade varit aktuellt (Gehl 2010:169).
Estetisk kvalitet och positiva sinnesupplevelser
Gehl förespråkar ett stadsrum med en mångfald av positiva sinnesintryck och estetiska
kvaliteter. Stadsrummet ska vara vackert att titta på med god arkitektur, design och vyer som
är stimulerande. Växtlighet och grönytor signalerar rekreationsmöjligheter, skönhet och
hållbarhet. Olika materialval, ljussättning, färger, ytor och ljud tillfredsställer våra sinnen och
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gör promenaden genom staden njutbar (Gehl 2010: 180-181). Detta sista kriterium ska
inkludera alla de tidigare kriterierna där de bedöms tillsammans som en helhet. Gehl menar
att god arkitektur och design inte kan exkluderas och isoleras från de andra kriterierna. För att
uppnå en stad som upplevs positivt ur det mänskliga perspektivet måste alla 12 kriterier
arbetas med (2010: 181, 238).

Analys av Nättraby centrum
I detta kapitel redovisas resultatet av analysen och sammanfattas i slutet med ett antal åtgärder
som ämnar att implementeras i planförslaget som ska konstrueras i 3D. Analysen
genomfördes en solig lördag i maj mellan 12-16. Efter att ha analyserat Nättraby centrum
enligt Gehls metod graderades de 12 kriterierna enligt den tregradiga skalan: bra, acceptabelt
och dålig. Detta sammanfattas i slutet av kapitlet genom en tabell som utvecklas nedan i ett
kort stycke för varje kriterium.
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Figur 4: Nättraby centrum

Siffror: Fotoposition för figur 5-13
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Skydd
Trafik
Nättraby centrum som helhet är idag
planerad efter bilens mått och möjlighet
att ta sig fram. Nästan hälften av ytan
utgörs av bilparkering och vägen genom
området är bred nog för både
kantstensparkering på båda sidor och
genomfart i båda riktningar (se figur 5).
Som gångtrafikant måste man gå över
denna bilväg för att ta sig mellan
butikerna i området och det finns inga

Figur 5: Trafikens uppdelning

övergångsställen vilket gör att man måste vara uppmärksam på biltrafiken. Området är delvis
trafikseparerat. Längs bilvägen går en något upphöjd gång- och cykelväg och intill fasaderna
är det endast gångtrafik vilket gör det enkelt att ta sig rakt igenom området samt till butikerna
på den västra sidan.
Trygghet
Då det enbart finns verksamheter i
området som stänger vid 20.00 på
vardagar och 18.00 på helgdagar är det
ingen större aktivitet i området kvällstid.
Däremot sträcker sig gång- och
cykelvägen rakt igenom området (se figur
6) vilket ökar chansen att människor
passerar även om de inte uppehåller sig
där. Under dagtid är det relativt hög
Figur 6: Gång- och cykelvägen

omsättning av människor på grund av

matvarubutiken som de flesta har som målpunkt. Matvarubutiken har däremot inga fönster
vilket skapar en lång raksträcka med en vägg som inte inger någon upplevd trygghet.
Belysningen är något bristande då området till stor del består av parkering med ett fåtal
lyktstolpar och runt butikerna är siktlinjerna dåliga.
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Obehagliga upplevelser
På grund av bilens dominans är Nättraby centrum inte en plats som är särskilt vänlig för
fotgängare. Från bilvägen i öst låter ett ständigt närvarande buller, om än lågt, och nya bilar är
i ständig omsättning i nära anslutning till sittplatser. De sittplatser som finns är inte skyddade
mot regn och de stora öppna ytorna för bilarna tillåter vind att svepa in obehindrat. Längs
byggnaderna i väst sticker dock taket ut en bit och bildar en arkad vilket skyddar mot regn,
men vid matvarubutikens ingång har taket lämnats öppet där det största antalet sittplatser
finns.

Komfort
Rörelse
Som nämnts tidigare har bilen stor
rörlighet i området och det går nästan att
köra hela vägen fram till butikernas
entréer. Detta medför även att området till
största del består av stora, släta, asfalterade
ytor vilket kan ses som fördelaktigt om
man exempelvis har rörelsehinder eller
funktionsvariation. Områden enbart
avsedda för gång är belagda med sten eller
Figur 7: Vilja till rörelse mot busshållplats

betongplattor vilket ger bra signaler om var

man får cykla och inte. Den stora rörelsen genom området går i nord-sydlig riktning, både för
bilar, cyklister och fotgängare och fungerar bra i avseendet att separera trafiken längs
rörelsens riktning. Brister uppenbarar sig dock när man som fotgängare eller cyklist vill röra
sig i väst-östlig riktning, då bilens rörelse måste korsas och det finns inga övergångsställen
eller annan markbeläggning som signalerar prioritet. Det går även att urskilja en vilja till
rörelse från centrum till busshållplatsen vid vägen i öst då det finns spår av vägar genom
häcken som skiljer parkeringen mot gräsmattan (se figur 7). Som fotgängare måste man se sig
för om det skulle komma bilar när man ska ta sig mellan butikerna. Som cyklist framstår
platsen inte som någonstans man ska stanna till då det är en uppenbar brist på cykelställ,
vilket resulterar i att cyklister lutar cykeln mot fasaderna. I kontrast till detta är det gott om
bilparkeringar som tar upp merparten av centrumområdet.
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Stå
Det finns ett antal stolpar som utgör den
tidigare nämnda arkaden (se figur 8) men
dessa är för smala för att bekvämt kunna
luta sig mot. Centralt i området finns även
tre flaggstänger men deras position i
mitten av rummet gör att det inte är en
plats som man uppehåller sig på ståendes.
Inga träd finns heller som skulle kunna
vara ett lämpligt ställe att stå vid.
Figur 8: Smala stolpar

Fasaderna är antingen fönsterklädda eller

helt släta vilket inte gör dem särskilt inbjudande att stå vid. Om de stora krukorna som står i
området hade varit något större hade de kunnat användas som en plats att stå vid exempelvis.
Sitta
I anslutning till verksamheterna finns det
ett fåtal sittplatser (se figur 9) men som är
ganska nedgångna eller inger en privat
känsla. Här sitter man om man väntar på
någon inne i butiken, inte för nöjes skull.
De är inte genomtänkt placerade för att
nyttja utblickar eller grupperade för att
främja konversationer. Möblerna är fästa i
marken vilket gör att de inte är flexibla för
Figur 9: Sittplatser i anslutning till verksamheter

olika typer av väder eller tider på dygnet.

Det sekundära urvalet består av lastytor för varuintagning till butikerna vilka, av deras natur,
inte är strategiskt placerade som sittmöbler. Utanför planområdet i norr går en lång stenmur
som är mycket mer inbjudande än både de primära och sekundära sittplatserna inom området.
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Se
Området har stor potential för utblickar då
det är omgett av vackra naturområden men
strukturen är inåtvänd vilket inte tar vara
på de vyer som finns eller tillgängliggör
dem för fotgängare och cyklister. I öster
finns ett stort grönområde, nättrabyån och
nättraby kyrka men bilvägen utgör en
kraftig barriär då inga övergångsställen
finns i direkt anslutning till där människor
Figur 10: Hållplats för M/F Axel

vill passera som exempelvis

busshållplatsen och hållplatsen för M/F Axel (se figur 10). Då området endast består av
butiker i en våning finns det gott om fönster att titta in i när man passerar genom området.
Dock är en av de längre fasaderna helt fönsterlösa vilket gör upplevelsen att gå längs den
negativ. Fasaderna är anpassade för bilisten med låg detaljnivå på nära håll och med reklam
som ska vara synlig på långa avstånd.
Prata & Lyssna
Flödet av människor på platsen visar på att det finns goda tillfällen för sociala interaktioner.
Idag sker dessa främst i sträckan till och från bilen. Det konstanta bullret från vägen i öst gör
att det aldrig är helt fridfullt och det kan stundvis kännas som att man befinner sig vid en
rastplats längs en motorväg. Till viss del överröstar bullret människor som pratar på avstånd
och man får anstränga sig för att lyssna efter fågelkvitter. Sättet som bänkarna är grupperade
upplevs som slumpmässigt utan tanke på hur de ska användas.
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Aktivitet
Platserna för varuintagning (se figur 11)
samt parkeringen används av ungdomar
på inlines och kickbikes då de består av
lämpligt underlag för sådan aktivitet.
Platsen är däremot inte utformad för det
och ytan delas med bilar som kör in och ut
från parkeringen. Det finns ingen
designerad plats för aktivitet eller lek men
parkeringen utgör en flexibel yta som kan
Figur 11: Varuintagning Djurens Värld

användas för marknader eller andra typer

av event som kräver stora, platta ytor. I väst finns en lekplats men den är inte i direkt
anslutning till platsen.

Behag/Njutning
Skala
Alla byggnader är i en våning vilket gör
det är svårt att läsa området som ett
centrum. Byggnaderna hade kunnat vara
någon våning högre men det är främst
markytan som brister i utformningen efter
den mänskliga skalan. Platsen är som sagt
utformad efter bilen vilket syns i
dimensionerna på den asfalterade ytan (se
figur 12). Som fotgängare och cyklist har
Figur 12: Bilparkeringen

man utrymme på platsen men det är

prioriteringen av bilen som gör att rörelsen blir begränsad. De öppna ytorna gör däremot att
det är lätt att läsa människor som rör sig mellan målpunkter och det går även att
avståndsmässigt utläsa dem från ena hörnet till det andra.
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Klimat
När det kommer till vind agerar byggnaderna och ett fåtal buskar vindskydd på grund av den
inåtvända strukturen, men de stora öppna ytorna som majoriteten av platsen präglas av
erbjuder inget skydd. Där sittplatser finns och där människor skulle tänkas att uppehålla sig
finns inget tak eller träd som skyddar mot regn och stark sol.
Estetisk kvalitet/Positiva sinnesupplevelser
Arkitekturen upplevs som funktionell utan
större utsmyckning. Byggnadernas fasader
består i största grad av rödmålat trä (se figur
13) vilket inte kommunicerar att det är en
centrumanläggning. Eftersom strukturen är
inåtvänd och inget intressant eller vackert
finns att titta på känns platsen inte särskilt
inbjudande. De kvaliteter som finns på
platsen ligger utanför området och om man
Figur 13: Östra fasaden av matvarubutiken

kommer för att handla finns det ingen större
anledning att uppehålla sig på platsen någon längre stund.
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Sammanfattad utvärdering
Nedan följer en sammanställning av analysens 12 kriterier och hur de graderats. Majoriteten
av kriterierna bedöms som ej uppfyllda och det finns stora brister i platsens utformning för att
den ska anses vara en attraktiv offentlig plats. Inga kvaliteter blir godkända men det finns
tendenser till en god plats som exempelvis gång- och cykelbanan som skapar rörelse inom
området. Det stora problemet som måste åtgärdas är skalfelet där bilen får enormt utrymme
och prioriteras i både utformning och förutsättningar på platsen.

Figur 14: Resultat – Analys av Nättraby centrum
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Gestaltning
I detta avsnitt redovisas åtgärdsprogrammet baserat på analysen, arbetsprocessen för att
producera planförslaget i 3D och de olika stegen från data till visualisering. Sedan beskrivs
hur åtgärdsprogrammets punkter har implementerats i förslaget med tillhörande motivering.

Åtgärdsprogram
För att göra platsen mer attraktiv att vistas på, efter Gehls kriterier, föreslås följande åtgärder:
•

Säkra passage för fotgängare i området genom att skapa en ny torgyta.

•

Fler möjligheter till att sitta och stå med tillhörande väderskydd. Detta kompletteras
med möjligheter till positiva sinnesupplevelser som exempelvis växter, träd, vatten
och konst för att skapa nya kvaliteter.

•

Eftersträva en allmän plats som inte enbart är knuten till butikerna i området utan som
är till för alla med möjlighet till lek.

•

Delar av den asfalterade ytan byts ut till markbeläggning som signalerar gång- och
cykelfartsområde.

•

Matvarubutiken byggs på med bostäder samt en ny byggnad upprättas med bostäder
och handel i bottenvåning för att säkerställa aktivitet under fler av dygnets timmar och
signalera att det är ett centrumområde.

29

Figur 15: Visualiserat åtgärdsprogram
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Terrängmodell
För att kunna upprätta en testmiljö med korrekt dimensioner som representerar platsen
användes en terrängmodell. Terrängmodellen med tillhörande kringliggande bebyggelse för
Nättraby centrum tillhandahölls av Karlskrona kommun vilket underlättade processen. Den
råa datan var däremot för detaljerad (se figur 16) för att kunna användas direkt och att
omvandla den till hanterbara polygoner blev ett nödvändigt problem att lösa. Lyckligtvis
fanns en plug-in i Sketchup som kunde utföra omvandlingen vilket gav en reducerad och
hanterbar terräng (se figur 17). För att kunna modifiera byggnaderna som ligger i direkt
anslutning till centrumområdet behövde dessa modelleras för hand då antalet polygoner,
precis som i terrängen, var för komplexa att hantera. Byggnaderna saknade även korrekt
takform vilket var viktigt för att kunna identifera dem i förslaget även om de inte skulle
representeras i detalj. Kringliggande bebyggelse lämnades därhän då det var för stora avstånd
från förslagets centrumpunkt för att det skulle vara värt att lägga tid på att modellera dessa
individuellt. Efter att centrumbyggnaderna modellerats draperades terrängen med ett ortofoto
(se figur 18) för att vägar och strukturer skulle vara möjliga att utforma. På nära håll visade
sig ortofotot vara suddigt vilket gjorde det svårt att rita av vägarna med hög grad av.
Resultatet (se figur 19) ansågs däremot acceptabelt och ortofotot underlättade arbetet trots den
låga detaljeringsgraden.

Figur 16: Terrängmodell - Rådata
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Figur 17
Terrängmodell Normaliserad

Figur 17:
Terrängmodell Modellerade
centrumbyggnader

Figur 19:
Terrängmodell Översikt
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Implementering av åtgärdsprogram
Torgyta och Bostäder
Den huvudsakliga åtgärden var att skapa möjligheter för en offentlig plats ur ett strukturellt
perspektiv, vilket krävde en omformning av Nättraby centrums bebyggelsestruktur.
Förändringen genomfördes genom att både tillgodose den tänkta utvecklingen av att bygga på
matvarubutiken med bostäder men även uppföra en ny byggnad mot Åvägen i öst för att
avskärma platsen från buller och vind. Ytan mellan dessa två huskroppar bildar en torgyta
som är i lagom skala för Nättraby som ort och som skapar en säker rörelse för fotgängare i
området då de inte längre behöver korsa bilvägen. I bottenvåningen för den östra byggnaden
planeras butiker vilket skapar möjligheter för utvecklingen av handeln, enligt
översiktsplanens mål, men bidrar även till att torget inte inger en privat känsla. Bostäderna
samt det genomgående nord-sydliga gång- och cykelstråket skapar en närvaro på platsen även
under kvällstid vilket bidrar till platsens upplevda trygghet. Byggnaderna redovisades mer
schematiskt än torgytan då fokus låg på den offentliga platsen och för att kommunicera
byggnadernas föränderlighet.

Figur 20: Struktur
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Sitta och Stå
Sittmöjligheterna är idag begränsade på platsen och inte genomtänkt placerade. I förslaget
placeras sittmöbler på sådan sätt att de antingen är i kanten av torget för att skapa översikt
eller i anslutning till entré eller aktivitet på platsen. De är även grupperade för att möjliggöra
”talkscapes” där konversioner kan hållas i normal samtalsnivå. Ett antal blomlådor i olika
höjder har placerats på platsen och är i höjd för att kunna stå och luta sig mot. Runt
vattenspegeln placeras stenar i olika höjder och träden är inramade med stensättning som kan
fungera som sekundära sittmöbler. Fasaderna är fortfarande släta men då olika objekt placeras
längs dem skapas små rumsligheter som gör att man inte känner sig lika exponerad vid dem.

Figur 21: Torget

Nya kvaliteter och lek
Idag är de största kvaliteterna för Nättraby centrum i anslutning till butiksområdet. Området i
sig är ingen trivsam plats att uppehålla sig på och att skapa egna kvaliteter för torget var
viktigt på grund av den inåtvända strukturen. Dessa kvaliteter består utav mer inslag av
vegetation i form av träd och gräsytor men även dammen som agerar mittpunkt för torget. En
lekplats i tät anslutning till torget skapar möjlighet för både strukturerad och ostrukturerad lek
där lekplatsen kompletteras av stenarna runt dammen och blomlådorna som fyller flera
funktioner.
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Figur 22: Perspektivbild A

Markbeläggning
Idag består den största delen av centrumområdet av asfalterad yta vilket signalerar ett
företräde för bilen. För att kommunicera en tydligare uppdelning mellan gångväg, gång- och
cykelväg och bilväg valdes en röd färg för den genomgående gång- och cykelvägen samt
stenplattor för gångväg. Den röda färgen ger en tydlig signal om att det inte är en plats för
bilen och är samtidigt upphöjd vilket skapar ett farthinder om bilar måste korsa den. En mer
detaljerad markbeläggning för olika delar av torget var även tänkt men prioriterades bort av
tidsskäl.

Figur 183: Perspektivbild B
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Översikt
Bilden nedan (se figur 24) är en parallell projektion av planförslaget vilket, med lite justering,
hade potentiellt kunnat ersätta en illustrationsplan. Dessa justeringar för att anpassa bilden i
detaljnivå prioriterades bort av tidsskäl men bilden visar att modellen även kan användas för
att illustrera förslaget ortografiskt.

Figur 24: Parallell projektion

Intervju
I detta avsnitt redovisas resultatet av den personliga intervjun - genomförd individuellt med
fem yrkesverksamma planarkitekter på Karlskrona kommun. Först utvärderades planförslaget
för Nättraby centrum utifrån analysmetoden ”12 kvalitetskriterier för offentliga platser” i den
virtuella miljön. Sedan ställdes frågor relaterade till kommunens perspektiv på tekniken.

Jan Gehls 12 kvalitetskriterier för offentliga platser
För att utvärdera Gehls kriterier utformades ett antal intervjufrågor (se bilaga 1:1) vars syfte
var att representera varje kriterium i form av en sammanfattande fråga som baserades på
litteraturstudien samt de frågor som Gehl själv tillhandahåller i sitt egna formulär för
utvärdering. Dessa graderades enligt Gehls skala med tillhörande motivering, men även efter
hur säker informanten var i bedömningen då det var en virtuell miljö som skulle bedömas,
inte en fysisk. Att inkludera bedömningsgraden var viktigt för att synliggöra vilka frågor som
var svårare att bedöma än andra, även om kriteriet ansågs uppfyllt, för att uppmana
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informanten till att reflektera över verktygets begränsningar. Resultatet av informanternas
svar summerades i ett medelvärde för att visualisera deras sammanfattade bedömningsgrad.
Intervjun började med en presentation av syftet och vad som skulle utvärderas. Sedan fick
informanten ta på sig VR-glasögonen för att bekanta sig med förslaget samt navigeringen för
de som inte var vana vid utrustningen. När informanten kände sig redo och hade tagit in
miljön ställdes intervjufrågorna (se bilaga 1:1). Mellan varje fråga fick informanten
obegränsat med tid att navigera runt i den virtuella miljön och samla den nödvändiga
informationen för att kunna göra bedömningen. Efter alla frågor hade ställts fick informanten
se alla kriterier samtidigt och resonera kring vilka som var svåra eller lätta för att de skulle få
möjlighet till en avslutande reflektion.
Resultatet av intervjun visade att majoriteten av kriterierna ansågs som både uppfyllda och
lätta att bedöma. I vissa frågor visade svaren tydligt att alla informanter var överens om både
bedömning och bedömningsgraden vilket kan observeras i graderingen av kriterierna rörelse,
stå, sitta och klimat (se figur 25). Att informanterna själva hade möjlighet att testa rörelsen
genom rummet ansågs som en avgörande faktor för att frågan om rörelse skulle vara lätt att
bedöma. Även att identifiera fysiska objekt på platsen som sittmöbler eller vegetation ansågs
som lätt att bedöma då det var konkreta objekt att söka efter i modellen. Skala framkom i den
avslutande frågan (se bilaga 1:1) som lätt att bedöma vilket flera av informanterna ansåg som
VR-upplevelsens styrka.
Inga svar visade däremot lika tydligt att någon av frågorna var svåra att bedöma eller ej
uppfyllda i den virtuella miljön, men exempelvis kriterierna trygghet och estetisk
kvalitet/positiva sinnesupplevelser fanns det tveksamheter kring. Tveksamheten visade sig
främst i motiveringen och resonemanget innan bedömningen gjordes men som till slut
resulterade i ett ja/acceptabelt med en bedömningsgrad mellan 2 och 3. Informanterna
nämnde däremot i sina resonemang att det var svårt att exempelvis bedöma vad som händer
utanför modellen när det gäller siktlinjer, utblickar och rörelse. Trygghetsfrågan poängterades
även som svår att bedöma utan ljussättning och ansågs som individuellt präglad. Även i frågor
kring buller, vind eller väder som inte kunde upplevas bedömde informanterna högt, men att
de i sitt resonemang nämnde att de hade behövt ljud eller ytterligare sinnen simulerade för att
kunna avgöra frågan. När det kom till estetiska värden, design och arkitektur erkände
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informanterna att detaljnivån endast delvis var tillfredsställande men att det är en svår fråga
då hög detaljnivå kan kommunicera att förslaget är helt färdigt utan möjlighet till påverkan i
ett samråd.
KRITERIER

BEDÖMNING

BEDÖMNINGSGRAD

MEDELVÄRDE

Anser du att x kriterium är uppfyllt i förslaget?

Hur väl går x att bedöma i förslaget?

Ja, Acceptabelt, Nej, Kan ej bedöma

1(svårt) - 3(lätt)

Trafik

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

2|3|2|3|3

2.6

Trygghet

Ja | Ja | Acc. | Ja | Ja

3|3|2|2|2

2.4

Obehagliga
upplevelser

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

3|3|3|3|2

2.8

Rörelse

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

3|3|3|3|3

3

Stå

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

3|3|3|3|3

3

Sitta

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

3|3|3|3|3

3

Se

Ja | Ja | Ja | Acc. | Ja

3|3|2|3|2

2.6

Prata/Lyssna

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

3|3|3|3|2

2.8

Leka/Träna/Aktivitet

Ja | Ja | Ja | Ja | Acc.

3|3|3|3|1

2.6

Skala

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

2|3|3|3|3

2.8

Klimat

Ja | Ja | Ja | Ja | Ja

3|3|3|3|3

3

Estetisk
kvalitet/Positiva
sinneupplevelser

Ja | Ja | Ja | Ja | Nej

2|3|3|3|2

2.6
Figur 25: Tabell - Intervjueresultat
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VR som verktyg ur kommunalt perspektiv
Efter att planförslaget utvärderats fick informanterna ta av sig VR-glasögonen för de
resterande frågor som var ämnade att skapa en diskussion kring kommunens intentioner med
och erfarenhet av VR som verktyg för kommunikation. De två första frågorna (se bilaga 1:2),
angående motivationen bakom införskaffandet av tekniken och vilka områden VR skulle vara
applicerbart som verktyg resulterade i liknande svar och kommer att redovisas sammanslagna.
Den huvudsakliga nyttan med VR som verktyg och motivation till införskaffande ansåg alla
informanter var i medborgadialogen för att skapa ökad förståelse hos medborgarna och
undvika missförstånd. Framförallt gällde det att kommunicera skala, relation till övrig
bebyggelse och rumslighet. Att kommunen själva har möjlighet att visualisera sina
planförslag utan inblandning av konsulter var positivt och även att kunna skissa i det egna
arbetet för att testa våningsantal, siktlinjer, utföra solstudier och känna på förslaget genom
hela planeringsprocessen.
När det gällde utmaningar med VR berättade informanterna om situationer då tekniken kan
framstå som avskräckande både för barn och äldre. Det kan krävas lite mod för att man ska
våga sätta på sig hjälmen och inte kunna se andra personer runtomkring. Att bara en åt gången
kan uppleva förslaget anses också som negativt och var främst en kostnadsfråga då varje par
VR-glasögon är en stor kostnad. Själva utformandet av planförslaget för VR sågs även som en
utmaning då det är en ny metod som medför nya verktyg att lära sig.
Vanliga utmaningar i kommunikationen med medborgare vid samråd ansågs vara att förmedla
skala samt hur förslaget egentligen kommer att se ut och upplevas. Ofta är människor oroliga
för att förslaget ska påverka deras egna intressen som rädsla för skuggbildning, borttagande
av parkeringsplatser eller andra tekniska detaljer. Gemensamt för alla informanter var
svårigheten att kommunicera att förslaget är just ett förslag, inte något som är färdigt och
omöjligt att ändra.
Angående planförslaget som tagits fram för Nättraby centrum ansågs detaljeringsgraden vara
lämplig för ett samråd. Det uppstod däremot en diskussion kring schematisk kontra detaljerad
visualisering där planförslaget låg någonstans mitt emellan. I förslaget är husen schematiskt
representerade medan markbeläggningen och utplacerade objekt är detaljerade. En schematisk
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modell ansågs bättre för känsliga samråd där det finns starka röster, för att medborgare inte
skulle hänga upp sig på detaljer och för att kommunicera att planförslaget är föränderligt. Att
använda en detaljerad modell ansågs som lämpligt när det mesta är bestämt och att modellen i
hög grad representerar det som kommer att byggas.
Övriga synpunkter på planförslaget var att det skulle kanske hjälpa att applicera
genomskinliga texturer på den föreslagna bebyggelsen för att kommunicera att förslaget är
föränderligt. För att lättare kunna bedöma trygghetsfrågor och pröva hur förslaget upplevs
under kvällstid föreslogs att implementera ljuskällor för gatulampor och byggnadernas
fönster. Vid entrén poängterades det att det fanns en del otrygga hörn vilka borde fasas av.
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DISKUSSION
Kapitlet syftar till att föra en diskussion kring kommunens syfte med VR-tekniken och de
utmaningar samt ställningstaganden som tillkommer vid utformning av ett planförslag. Detta
följs av en kritisk granskning av hur uppsatsen utförts och avslutas med förslag på vidare
forskning.

Karlskrona kommun och VR som verktyg
Det var tydligt att kommunens motivation till införskaffandet av VR-utrustningen var för att
kommunicera planförslag i samband med medborgardialog. De problem som ofta uppstår i
samråd, som att kommunicera planförslagets syfte, föränderlighet och att visa medborgarens
unika perspektiv, ansågs kunna kommuniceras bättre med hjälp av VR och i längden bidra till
en bättre kommunikation. Detta visar på att det finns förbättringsmöjligheter och att ett
verktyg som VR kan bidra till att uppnå det övergripande målet som är god kommunikation. I
huvudsak var verktyget till för att skapa förståelse för planförslaget och att lugna de
medborgare som var oroliga över potentiella konsekvenser ur deras personliga perspektiv.
Alla informanter visade på att de reflekterat över brister och utmaningar med VR men även
vilka samband där tekniken är användbar. Att använda VR som verktyg i det egna arbetet
kom i andra hand för vissa informanter och andra menade på att det var minst lika viktigt som
medborgardialogen. Anledningen till att VR inte värderas i lika hög grad i det egna arbetet
kan bero på att det är en ny teknik som många inte har arbetat mycket med än och dess plats i
arbetsprocessen inte cementerats.

Att utforma planförslag i VR
Hur ska planförslaget presenteras? Detaljerat eller schematiskt? En visualisering som är
realistisk har högst korrelation med verkligheten, men desto högre grad av realism, desto
högre krav ställs på modellens precision i representationen av verkligheten. En schematisk
modell kommunicerar att det inte är en exakt motsvarighet till vad som kommer byggas, då
det finns större tolkningsutrymme. Samtidigt är det inte alltid önskvärt med tolkningsutrymme
då det kan uppstå missförstånd kring vilka delar som ska bedömas och vilka aspekter av
förslaget som faktiskt omvandlas till åtgärder. Detta bekräftar Roupés resonemang när han
hävdar att makten ligger i utformarens händer när det kommer till att styra diskussionen,
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vilket kan användas för att främja en viss agenda (2013: 17). Ska ett detaljerat förslag vara
realistiskt för att övertala mottagaren eller ska det representera verkligheten på ett objektivt
sätt? Som kommun finns det ett unikt ansvar mot sina medborgare där det är viktigt att ta
ställning kring dessa frågor till skillnad från ett privat företag. Som kommun är viktigt att vara
medveten kring problematiken och de potentiella konsekvenser val av detaljeringsnivå i
planförslag kan få.
En viktig aspekt som kom fram i intervjun kring schematiskt kontra realistiskt var hur
förslaget kommunicerade föränderlighet. Roupé hävdar att om den virtuella modellen som
presenteras för allmänheten är för detaljerad eller realistisk kommuniceras den som ett färdigt
förslag, vilket kan skapa problem när ändringar behöver göras (2013: 16). Detta bekräftades
av informanterna och olika förslag diskuterades kring hur modellen kan anpassas för att
kommunicera föränderlighet. Exempelvis föreslogs att föreslagen bebyggelse som är
detaljerad renderas något genomskinlig eller att utforma förslaget helt vitt. Kanske borde
svenska kommuner arbeta fram en gestaltningsprofil för 3D visualisering? En profil för
kommunikation av helt färdiga förslag och en till de som är föränderliga? Eller är kanske
varje plansituation unik och kräver handpåläggning för att säkerställa god kommunikation?
Här finns det utrymme för både vidare forskning och kommuners resonemang kring hur och
vad de vill kommunicera med 3D-visualiseringar.

Analysmetoder i virtuella miljöer
De höga medelvärderna för bedömningsgraden av Gehls 12 kvalitetskriterier skulle kunna ses
som ett argument för metoden som ett lämpligt analysverktyg av virtuella miljöer. Det var
dock inte lika enkelt att bedöma alla kriterier och vissa kriterier stack ut i intervjun. Roupé
menar på att användarens uppfattning av volymers form och storlek samt förståelsen för hur
den föreslagna bebyggelsen förhåller sig till den nuvarande förstärks i ett VR förslag (2013:
76). Detta bekräftades av informanterna då det var i huvudsak dessa aspekter som de såg som
nyttan med tekniken. Att poängtera teknikens styrkor är viktigt för att förstå i vilka situationer
som den är lämplig att använda och där den kan vara till störst hjälp.
Där analysmetoden visade på brister i bedömningen var i de kriterier där ytterligare sinnen
behövde vara representerade. Detta visar på en brist i teknikens ”bredd” som är antal sinnen
som blir aktiverade samtidigt (Kuksa & Childs 2014: 149). Problem som berör teknikens
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”djup” (ibid.) skulle kunna vara att simulera rörelse på platsen som ansågs vara svårt att
bedöma eller att kunna producera en virtuell miljö med hög detaljrikedom. För de informanter
som inte var vana vid tekniken fanns det en viss återhållsamhet till att navigera runt i miljön
vid bedömning av de olika kriterierna. Detta skulle möjligtvis kunna påverka bedömningen
men i större perspektiv kommer detta att gradvis försvinna desto mer tekniken används. När
användaren efterhand blir van vid den virtuella världen försvinner detta gradvis och tekniken
inkorporeras ibland våra övriga sinnen som vi upplever den virtuella världen genom (Kuksa
& Childs 2014: 150). Då skapas en mer sömlös övergång till den virtuella världen vilket
skulle kunna underlätta i bedömningen.
Att informanterna hade ”lätt” bedömningsgrad av de flesta kriterier var inte ett väntat resultat.
Den personliga hypotesen innan testet var att de skulle anse att de kriterier som på något sätt
berörde sinnen som inte var stimulerade inte gick att bedöma. Som tidigare nämnt fanns det
tveksamheter men aldrig ett definitivt nej-svar. En förklaring till detta kan vara att de med sin
erfarenhet och kunskap inom fysisk planering samt vetskap om platsen kunde avgöra i
frågorna. För att utforska detta vidare hade det varit intressant med en jämförelse av
medborgare och tjänstemän för att se om dessa faktorer påverkar bedömningsgraden.

Metodkritik & Vidare forskning
För att avgränsa uppsatsen på ett lämpligt sätt ansågs det nödvändigt att endast välja en teori
för analys av offentliga platser. Det hade absolut vara intressant att pröva fler teorier och hur
de står sig för bedömning i en virtuell miljö, men att fokusera på Gehl gav en tydlig
avgränsning som tillät mer fokus på att utforska VR som verktyg. En jämförande studie
mellan de olika teorierna hade även varit lämplig men ansågs vara för omfattande för
uppsatsens storlek, vilket nu i efterhand var ett korrekt beslut.
Alternativ till hur planförslaget borde utvärderas kan diskuteras då valet av yrkesverksamma
planeringsarkitekter är endast ett perspektiv bland flera. Att faktiskt testa analysmetoden på
vanliga medborgare utan yrkeskompetens skulle vara intressant då det är i huvudsak de som
är mottagare för planförslagets budskap. Vid genomförandet av VR-testet var det viktigt att
vara på plats för att kunna observera och ha kontroll över hur testet utfördes. Därmed kunde
inte projektet exempelvis skickas till andra kommuner utan uppsatsen fick avgränsas till
Karlskrona kommun av logistiska skäl.
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I uppsatsen valdes Nättraby centrum som objekt i fallstudien. Centrumområdet är en miljö
som är aktuell idag vars potential till utveckling som offentlig plats är hög. Nättraby är
däremot inte den typ av urban miljö som Gehl ger exempel på i Cities for People (2010). De
miljöer som diskuteras i boken är främst urbana miljöer i större städer som inte nödvändigtvis
har samma förutsättningar som Nättraby centrum. Därmed finns det argument för att
analysmetoden inte är anpassad för en liten ort som Nättraby och att det finns fler kvaliteter
som metoden inte tar hänsyn till i bedömningen. En avgränsning som gjordes tidigt var att
inte problematisera kring teorin utan att pröva den som den är men med detta i beaktande. Det
skulle dock vara intressant med en diskussion kring vilka potentiella skillnader det finns
mellan en storstadsmiljö och en tätort som Nättraby som skulle påverka analysmetodens
genomförande och resultat.
I utformandet av intervjufrågorna beaktades dels litteraturstudien dels Gehls egna formulär.
Resultatet av intervjun och hur väl miljön bedöms av informanterna kan dock påverkas
genom frågornas formulering och hur de ställs. En alternativ metod till genomförande i ett
arbete med större omfattning hade kunnat vara att faktiskt låta informanterna analysera fallet
Nättraby på samma sätt som gjorts i uppsatsen. Det hade potentiellt medfört att de inte är lika
påverkade av hur den sammanfattande frågan är formulerad då de själva utfört analysmetoden
och förstår vad som menas med varje kriterium. Gehls metod utgår dock delvis från att man
har läst Cities for People (2010) då Gehls formulär inte täcker alla de tankar som han
diskuterar i hela boken. Detta gör det svårt att bara plocka upp formuläret och utföra
analysmetoden då formulärets definition av varje kriterium är för breda.
Under arbetets gång har ett antal avgränsningar behövt göras för att begränsa uppsatsen på ett
sätt som gör att den blir hanterbar. Exempelvis mängden data som kan samlas in utifrån den
valda insamlingsmetoden är begränsad i en uppsats av denna omfattning vilket påverkar
säkerheten i de slutsatser som dras. Även att inkludera en större mängd informanter från olika
kommuner över hela Sverige eller applicering i ett faktiskt samråd hade varit intressant
utveckling av uppsatsen, men även att pröva fler analysmetoder i en virtuell miljö. Uppsatsen
har endast fokuserat på VR, men även AR och MR skulle potentiellt kunna användas som
verktyg för att analysera offentliga miljöer och det hade varit intressant med en jämförande
studie kring de olika verktygen för att undersöka vilka unika kvaliteter de tillför.
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SLUTSATS
Att skapa planförslag i VR är inte helt okomplicerat och beslut som fattas under processen
avgör i hög grad vilket resultat projektet får. Uppsatsen har belyst VR-teknikens
begränsningar och styrkor när det kommer till utformning av offentliga platser. Som
planeringsarkitekt är det av yttersta vikt att förstå tekniken för att kunna lyfta fram dess
potential som kommunikationsverkyg för att förstå vilka sammanhang den är tillämpbar.
Nedan sammanfattas de slutsatser som uppsatsen mynnat ut i (inom ramen för de
begränsningar som uppsatsen utförts):
•

Planförslaget som gestaltats och utvärderats i uppsatsen ansågs som lämpligt utformat
för att användas i ett samråd, men det finns möjligheter till förbättring kring bland
annat val av detaljeringsnivå.

•

Förslaget ansågs generellt vara enkelt att bedöma enligt Gehls 12 kriterier och de
frågor som var lättast att bedöma var relaterade till skala, rumslighet och relation
mellan volymer. Det som var svårt var relaterat till sinnesupplevelser som inte var
representerade i förslaget som ljud och vind samt hur människor faktiskt använder och
rör sig på platsen.

•

Att ljud och andra sinnesupplevelser är representerade i förslaget skulle underlätta
bedömningen men var inte tvunget för att yrkesverksamma planeringsarkitekter skulle
kunna bedöma alla Gehls 12 kriterier.

•

Utformning av planförslag för VR kräver ett resonemang kring vad förslaget ska
kommunicera för att säkerställa god kommunikation och att det tänkta budskapet ska
nå fram till medborgarna. Det är särskilt viktigt resonera kring detaljeringsgraden och
hur förslaget kommunicerar föränderlighet - om det finns möjlighet att förslaget kan
ändras eller om det är helt fastställt i sin utformning.
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BILAGOR
Bilaga 1:1 Intervju - Jan Gehls 12 kvalitetskriterier för
offentliga platser sammanfattade
Klargörande till informanten: Det är inte mitt förslag som bedöms i första hand, d.v.s hur väl förslaget står sig
mot de 12 kriterierna, utan projektet är en testmiljö för att pröva vad som kan utvärderas i VR. Utveckla gärna
svaret och motivera varför du svarade som du gjorde. Det är okej att svara att det inte går/är svårt att bedöma
om så är fallet och då tillägga vad som saknas i visualiseringen för att du ska kunna bedöma frågan. Du kommer
som informant att vara anonym i kandidatarbetet.

Anser du att...:
Skydd
• Trafik - ... fotgängare/cyklister i alla åldrar är skyddade från biltrafiken och kan de ta
sig fram utan risk för att bli påkörd?
• Trygghet - ...platsen känns trygg samt finns det möjligheter för aktivitet/rörelse även
under kvällstid?
• Obehagliga upplevelser - ...man är skyddad från obehagliga upplevelser som damm,
buller, stark sol och vind?
Komfort
• Rörelse - ...platsen är tillgänglig för alla oavsett färdmedel och behöver man ta
genvägar som inte är tänkta för att ta sig till målpunkter?
• Stå - ...det finns platser i området som inbjuder till att man står/lutar sig vid dem
(uppehåller sig) som träd, fasader eller andra objekt?
• Sitta - ...det finns goda möjligheter att sitta på bänkar och stolar? Finns det objekt vars
funktion inte i första hand är sittmöbler?
• Se - ...det finns goda förutsättningar för utblickar med saker att titta på (vatten,
vegetation, konst, arkitektur, folkvimmel) och är sittplatser placerade så att dessa
framhävs?
• Prata/Lyssna - ...det finns goda möjligheter för samtal mellan människor utan att de
störs av höga ljudnivåer?
• Leka/Träna/Aktivitet - ...området har potential för aktivitet året runt och finns det
möjlighet till lek?
Behag/Njutning
• Skala - ...platsen och de kringliggande byggnaderna är anpassade till den mänskliga
skalan? Går det att utgöra människor på andra sidan området?
• Klimataspekter - ...platsen möjliggör till att njuta av olika typer av väder och är man
skyddad mot regn/vind?
• Estetisk kvalitet/Positiva sinnesupplevelser - ...platsen har goda estetiska kvaliteter och
skapar möjligheter till positiva sinnesupplevelser? Hur upplever du platsen som
helhet?
Vilka av dessa frågor var lättast respektive svårast att bedöma i VR?
1

Bilaga 1:2 Intervju - Kommunens perspektiv på VR
•

Vad anser du motiverade kommunens satsning på VR-teknik?

•

I vilka områden och sammanhang ser du att VR kan vara ett användbart verktyg för
kommunal planering?

•

Vilka utmaningar ser du med VR som verktyg för kommunikation?

•

Vad brukar vara svårt att kommunicera eller som det kan bli missförstånd kring i
samrådet?

•

Är detaljeringsgraden i modellen för Nättraby centrum lämplig för ett samråd? Saknas
det något? Vad hade kunnat vara annorlunda?

2
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