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SAMMENFATTNING 

Betydelsen av sporbundet transportmiddel har en stor betydelse for 
dagens passasjerere. Jernvegsstasjonen og dens omgivelse er en viktig 

 
Stasjonsmiljøet har alltid måtte blitt tilpasset etter de krav som de  
reisende har, og i den senere tid har stasjonsmiljøet kommet inn i en ny 

veldig stor innvirkning på byens utvikling, dens struktur og transport- 
system. Transportsystemet er i dag tilpasset for å fungere som et knute-
punkt der alle reisende møtes. Denne møtesplassen er dagens reise- 

gang og sykkelpendling.  
 
I denne oppgaven blir det prøvd ulike metoder for å kunne besvare 
på hvordan et reisesenter kan bli utformet med fokus på dens form og 
funksjon. Karlskrona kommune har i sin oversiktsplan 2030 henvist til en 
ønskelig stadsdelsutvikling i området rundt Gullberna. I samband med 
denne utviklingen tillkommer det et ønske om ett reisesenter der den 
gamle stasjonen i Gullberna var.  
 
Gjennom å analysere kommunens styrdokument, utredninger fra  

okkulære besiktninger og skissprosesser så er tanken å kunne etablere et 
reisesenter. Dette reisesenteret skal kunne svare til de krav som  
reisende etterspør, kommunens visjon og er estetisk tilltalende gjennom å 
være i enighet med sine omgivelser.  
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KarlskronaRonnebyKarlshamnOlofströmSölvesborg Karlskrona by

” I Karlskrona bygger vi en stad  
med stil och puls.  
Här skapar vi attraktivt boende  
och goda förbindelser med  
omvärlden ” 
 
- (Karlskrona kommun, 2015)

(Fig.01 Karlskronas beliggenhet i Blekinge län)
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Innledning
01

Den innledende fasen i  
dette eksamensarbeidet er en 
dyptgående forklaring på  
bakgrunn, mål og dens  
hensikt. Videre går den inn på 
hva som er innenfor problem- 
området og hvilken  
problemstilling som skal  
prøve å besvares.  

Utover dette kommer det også 
frem hvilke avgrensninger og 
metoder som blir benyttet for 
å gi arbeidet rammeverk og  
rettningslinjer. 
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Arkitektur og arbeid med gestaltningsorienterte spørsmål har alltid vært 
noe jeg enten har blitt inspirert eller engasjert av. Det har vært uttallige 
mange timer hvor jeg har studert arkitektur, design eller layout. Disse 
timene sitter jeg ofte å tenker på hvordan noe legges frem og alltid  

 
presentere en helhet, en historie om skapelsen og arbeidet rundt dette.  
Med min tidligere erfaring med landskapsplanleggning og landskaps-

med gestaltning. Derifra har fysisk planleggning gjort at jeg fordypet meg 
videre i det urbane miljøet. Det er dette som har gjort at min oppgave tar 
frem samspillet mellom et naturlig og urbant landskap, og hvordan ett 
reisesenter kan integreres med hensyn til begge deler.  
 
Karlskrona kommune har i sin oversiktsplan for 2030 utpeket ett område i 
Karlskronas stadsbygd som de mener at har behov av ett nytt reisesenter. 
For å kunne få testet mine tidligere kunnskaper og ferdigheter innenfor 
planleggning og arkitektur har jeg dermed valgt at dette  
eksamensarbeide skal belyse hvordan ett nytt reisesenter i Gullberna kan 
utformes.

Reisesenteret skal være fullt funksjonellt til å møte fremtidens krav om 
ulike transportmidler og det skal være estetisk tilltrekkende.  
Reisesenteret skal ikke bare fungere som ett byttespunkt, men også gi 
opphav til det som kreves av plassen. Disse krav kan for eksempel være 
at reisesenteret trenger å ta stor plass i landskapet for å uttrykke seg som 
ett kjennemerke, eller at det kanskje bør være helt diskré for omgivelsene. 
Ved å gå dypere inn på området, og områdets omgivelser, samt å  
studere hva som kreves av ett reisesenter kan jeg på så sett skale av lag 
for lag, og til slutt sitte igjen med ett forslag på  
hvordan dette reisesenteret skal utformes.  

1.1 - Bakgrunn
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1.2 - Mål og hensikt

I dagens samfunn stilles det større og større krav på å kunne ha en lett 
tilgjengelig og vel funksjonabelt tilbud på reise. Tilgang er dermed et  
sentralt tema i utformningen av et reisesenter. Reisesenteret gir  
mulighet til å kunne skape en dialog med folk i byen, og dermed gi en 
inngangsport til denne. Ett reisesenter som innehar ulike former for  
transportmidler er ett sted som virkelig gir en slik mulighet. Det å da  
kunne plassere og utforme et reisesenter er dermed en utrolig viktig  
oppgave for å møte fremtidens forandringer i vårt samfunn. 

Hvordan skal et nytt reisesenter i Gullberna kunne utformes for å kunne 
integreres med sine omgivelser, og på så sett sammenlenke Gullberna 
med Kungsmarken og Marieberg.

1.3 - Problemområde

1.4 Problemstilling

Det nye planlagte reisesenteret og den utviklingen som Karlskrona  
 

utarbeidet i dette området gir godt underlag for hva som kan tenkes å 
komme frem i nyeksploatering i Gullberna, men det gir ingen indikasjon 
på hvordan dette skal utformes, eller hvilke aspekter som ligger til grunn 
for denne utformningen. Ett reisesenter er et møtespunkt for alle  
reisende. Kanskje har de reist langt? kanskje pendler de? reiser de i  
gruppe eller er det enkelt personer som er på reise? På slike plasser skjer 
det utrolig mange møter, møter med ulike grupper av mennesker. Og der 
bør alles behov tilgodeses. Hvordan skal Gullberna reisesenter sin  
funksjon og form tas frem for å tilgodese denne fremtidige utviklingen? 
Ved å belyse hvordan utformningsprosessen til Gullberna reisesenter 
kommer til, kan dette arbeidet bli benyttet av andre til å forstå  
kompleksiteten i de vurderinger og bedømninger som blir gjennomgått 
ved å ta frem ett utformningsalternativ til et reisesenter. 
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Den teoretiske avgrensningen for arbeidet skal omfatte analyser og  
metoder for å utarbeide ett nytt reisesenter i Gullberna. Den teoretiske 
studien skal også omfatte om hvordan begrepet ”genius loci” kan  

kreves av et reisesenter i dag. 
 
I dette arbeidet er det ikke vektlagt noe økonomiske hensyn. Dermed så 
kan visjoner bli noe urealistisk enn hva som kanskje skulle kunne  
anses som rimelig. Innenfor arbeide med utfomningen blir det kun fokus 
på form og funksjon til reisesenteret.    
 
 

Kartet under viser til reisesenterets plassering i Karlskrona, og hvordan 
beliggenheten er i forhold til resterende togstopp.. 

1.5 - Avgrensning
1.5.1 - Teoretisk avgrensning

(Fig.02 Kart over reisesenterets plassering i  
Karlskrona samt togstopp i Karlskrona C og Bergåsa). 
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1.6 - Metoder

De skriftlige kilder som har blitt behandlet under arbeidet med dette 
eksamsarbeide er blitt analysert igjennom en inneholdsanalytisk metode. 
Der et tekstavsnitt blir utvalgt, for å så bryte dette ned i mindre segment.  
Gjennom å dermed analysere de ulike delene kan inneholdsanalysen 
avsløre hva teksten framstiller som relevant, de prioriteringer som skildres 
i teksten, de vurderinger som framføres i teksten og hvordan ideér  
henger sammen (Denscombe,M. 2009, ss.307-308). Ved å benytte denne 
metoden så er det mulig å hente ut essensen i en lengre avhandling eller 
rapport for å så kunne fremstille dette i en kortere tekst i dette arbeidet.  
 
De fordeler som dette kan gi er at dokument inneholder store mengder 
informasjon som har enkel tillgang og til lav kostnad. Forskningen er 
kostnadseffektiv for å skaffe frem data, og ett dokument er i allmennhet en 
bestandig datakilde som kan kontrolleres av andre. Data er tillgjengelig 
for offentlig granskning (Denscombe,M. 2009, s.316)
Det som er ulempen med denne metoden er at forskeren må kjenne til 
kildens troverdighet, datakilden bygger ofte på noe som har produsert for 

 
(Denscombe,M. 2009, ss.316-317). For dette arbeidet er det relativt over- 
gripende dokument som blir undersøkt, og er således ganske objektive i 
sitt innehold.

1.6.1 - Dokument

1.6.2 - Fallstudie

Martyn Denscombe har valgt å forklare en fallstudie på følgende vis, 
”Fallstudier fokuserer på en forekomst av ett spesiellt fenomen i avsikt å gi 
en dyptgående beskrivelse for hendelser, forhold, erfaringer eller  
prosesser som forekommer i dette spesielle fallet. Fallstudiens fordeler er 
at den gir forskeren mulighet til å ta til seg subtiliteter og vanskligheter i 
kompliserte sosiale situasjoner. En holistisk innrettelse. Videre kan fall- 

den kompliserte virkligheten”(Denscombe,M. 2009, s.71).  
 
I arbeidet vil det benyttes fallstudie som et forskningsdesign for å kunne 
gi svar på problemstillningen og løfte frem relevant info om arbeidets mål.
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1.6.3 - Skissering
Skissering er benyttet veldig mye som både en analyserende fase av et 
arbeid, men også som idé utviklende. Metoden egner seg dermed veldig 

 

mer kjent med de formene som man jobber med. Dette gir utøveren ett 
kunnskapsutbytte. Det som læres av den skissen som man jobber med, 
tar man med seg videre. Pirjo Birgenstam har skrevet i sin bok Skapande 
handling: om idéernas födelse hvordan dette kunnskapsutbytte går til.

i fra før. Skissering er dermed abstrakt teoretisk. Det går ut på å  
materalisere hendelser, det vil si å oversette prosesser til strukturer”.  
(Birgenstram,P. 2000, s.104). Dermed så vil altså skisseringen kunne 

kunnskap om hvordan dette skal eller bør se ut. 
 

1.6.3 Okkulær besiktning
Okkulær besiktning, eller observasjon, fører til at forskeren direkte kan  
observere hendelser. Observasjonen kan vise til hva som faktisk skjer. I 
dette arbeid blitt benyttet en deltagende observasjon. Denne metoden 
går ut på at observatøren deltar i det som skal studeres, enten i en åpen 
eller lukket rolle, og observerer det som skjer (Denscombe,M. 2009, 
s.238).  
 
I dette arbeidet ble en lukket rolle utført ved observasjonene. 
De fordeler som kommer frem ved deltagende observasjon er at  
forskeren benytter ”jeg” som sitt hovedsaklige forkningsredskap, det er 
gode forutsettninger for å bibeholde det naturlige miljøet, den gir gode 
muligheter til å få store innsikter i sosiale prosesser og komplekse  
realiteter og dataen som produseres ved deltagende observasjon kan 
være spesiellt kontekstavhengig og økologisk gyldig. Studien er  

(Denscombe,M. 2009, ss.291-292). Når reisesenteret skal sees i sin  
helhet, med fokus på form og funksjon er det nettopp denne  
helhetstenkningen, det holistiske synet som er essensiellt. 

 
observasjon.  Den største risikoen er at  det kan forekomme brist på  

 
vanskelig å generalisere utifra undersøkningen. Undersøkningen krever 
også stor deltagelse i fra forskeren (Denscombe,M. 2009, s.293).
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Skissering som metode blir representert som en estetisk-intuitivt posisjon, 
dette er fordi at skissering er en undersøkelse som skal gi noe mer enn 
bare ett håndverk etter tidligere maler, det er en leting uten noen  
spesiell styring (Birgenstram,P. 2000, s.25-30). Det handler således mer 
om å jakte seg frem til egen kunnskap, ved å skale av lag for lag,  
omforme og omforme sine idéer og skisser gjennom et suksessivt arbeid 
og til slutt sitte med et resultat. Som Birgenstram videre skriver i sin bok, 
”Skissering gjøres med kroppen, der man benytter både arm og hånd. 
Det er hånden som tegner opp, når øyet da ser skissen reagerer den 
umiddelbart og reagerer med en ny skisse, som er en forandring av den 
første skissen. Dette er kjernen i skissprosessen” (Birgenstram,P. 2000, 
s.46). Dette kan tolkes som at skissen er noe som skal videreutvikles. 
Denne videreutviklingen gjør at skissen har et budskap, et budskap som 
er uklart til å begynne med, men som er på vei til å bli en endelig form. 
 
Videre skriver Birgenstam at det er mange følelser og erfaringer som 
kommer med under skisseringen. ”Skissering er ett stort kompleks av 
spørsmål, som er smeltet sammen i en sammenheng. Hvor idéer kommer 
i fra alle kanter. Der det visuelle blander seg med følelser og erfaringer” 
(Birgenstram,P. 2000, s.49). Dermed så gir skissprosessen mer enn bare 
erfarenheter til ett arbeid, den gir også følelser. Disse følelser kan være 
hentet av tidligere erfaringer som i seg gir inspirasjon til videreutviklingen 
av skissen. 

Birgenstam utdyper dette videre med at ”Skisseringsprosessen gjør at 
den uoprganiserte, ukjente informasjonen blir satt opp mangfoldig og 
sammensatt. Deretter oppstår det kompleksitetsøkning når ulike  
aspekter og relasjoner avdukes og krysser hverandre. Deretter samler 
denne visjonen seg etterhvert til en preliminer strukturert helhet, denne 
helheter er dermed et konsept. Dermed kan noen grove skisstreker  
inneholde en utrolig mengde velorganisert informasjon”(Birgenstram,P. 
2000, ss.51-60). Dette vil ikke dermed si at alle streker i en skisse har 
betydelse, men de strekene som har det, de tar man med seg videre i sitt 
arbeid. Det handler altså om å enten følge, forsterke, forandre eller  
forkaste skissen etter at man har anlysert skissen. 

Når det analyserte arbeid er ferdig, og man har gjort det beste mulige av 
situasjonens forutsettning og prøvd ulike muligheter til man har funnet en 
løsning som kjennes rett, både formmessig, mediemessig og  
innholdsmessig så kan man anse skissprosessen som ferdig  
(Birgenstram,P. 2000, s.144).
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Kunnskapsoversikt
02

Kunnskapsoversikten 
innehar ulike strategier 
eller strategiske  
dokument og  
avhandlinger som kan 
gi en økt innsikt i hva 
som kreves for å  
etablere ett reise- 
senter, og hva som 
kreves for å etablere 
dette i Gullberna.

Under hvert avsnitt  
ligger det en spalte 
med nøkkelpunkter 
som blir diskutert i 
disse dokumenter og 
avhandlinger. Disse 
nøkkelpunkter blir 
således videre med i 
analysen for hvordan 
reisesenteret skal  
etableres. 

ÖP
TRAFIKVERKE
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Nedenfor er mindre utdrag i fra Karlskronas oversiktsplan som Karlskrona  
kommune har utarbeidet, der de omtaler utviklingen av Gullberna  
reisesenter. 
 
 I sin oversiktsplan foreslår Karlskrona kommun at det i Gullberna stads-

-
funksjonell stadsdel med gode transport muligheter (Karlskrona. 2010, s.45). De 
strategier som kan listes ut i oversiktsplanen er å fortette og foredle kommunen 
samt skape funksjonsblanding (Karlskrona. 2010, s.24). Dette er noe som  
visjonen for Gullberna stadsdel kan være med å løfte frem. Den nye stadsdelen 
skal komme i samband med ett nytt reisesenter, som i sin tur gir gode  

tur en mulig effekt til et bedre miljø, da bilinnehavet kan reduseres (Karlskrona, 
2010:, s.100).

Det foreslåtte område som Karlskrona kommun anslår som en strategisk 
plassering for ett nytt reisesenter kan sees i kommunens mark- 
andvendingskart på side 17. Dette område er omgitt av et antall større 

er hovedåren i nordlig og sydlig rettning. E22 skjærer over denne i nord, 
og dette er hovedåren for øst-vestlig rettning. Dette er også en vei som 

skjærer igjennom landskapet og skaper separerte stadsdeler i  
Karlskronas stadsbygd.

 

øket valgfrihet. Noe som også er med på å gi miljøgevinster (Karlskrona. 2010, 
s.25).  
 
Med dette så vil kommunen egentlig øke tillgjengligheten for boende i 
Karlskronas stadsbygd. Svekket tillgjenglighet fører til stort bilinnehav, 

 
kvaliteter som forknippes med attraktiv bymiljø. Andelen hardgjorte over-

 
nærmere på muligheten å fortette bebyggelsen og på så sett skape et større 

-

på jernveg til f.eks. Nättraby, Rödeby, Holmsjö og Verkö. (Karlskrona kommune. 
2010, s.31) 

2.1 - Karlskronas Oversiktsplan

(Fig.03 
Karlskrona  
kommunes  

oversiktsplan)

(Fig.04  Markandvendingskart Karlskrona 2030) 
Kilde:(Karlskrona, 2010, s.45)
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70 % 
GULLBERNA STASJON 
FORBEDRER  
TILGJENGLIGHETEN 
FOR KOMMUNENS 
INNBYGGERE

 
Gullberna stasjon foreslås bli ett kommunikasjonsnav med en ny stasjon for tog 

en bedre kobbling mellom Gullberna og Kungsmarken og bli ett knutepunkt for 
Karlskrona kommun, 2010, s.31). Ambisjonen til kommunen 

(Karlskrona kommun, 2010, s. 32). En gang og sykkelforbindelse mellom 
-

bindelser og lenker sammen ulike stadsdeler, men øker også tillgjengligheten 
(Karlskrona kommun, 2010, s.s.50-51). 
 

 
Karlskrona C, Bergåsa og en ny stasjon ved Gullberna skulle utgjøre  
knutepunkter for byens utvikling. Rundt stasjonene foreslås nye stads- 
deler å vokse frem. Dette er en utvikling som ligger i linje med de  
nasjonelle infrastruktursatsninger som gjennomføres og planlegges  
(Karlskrona kommun, 2010, s.28). Under lang tid har ett reisesenter ved 
tidligere Gullberna stasjon diskuterts. I samband med opprustningen av 
jernvegen Karlskrona-Emmaboda planlegges ett møtesspor å bli byggd 
ved Gullberna for togene på kyst - til kystbanen. Karlskrona kommune 

en møtesstasjon med plattformer for å muliggjøre togstopp i Gullberna for 
togene på både Blekinge Kustbana og Kyst- til kystbanen. Ved å tillate 
bussene å stoppe i Gullberna skapes en knutepunkt for buss- og togtra-

 
 

for omkring 70 % av kommnens innbyggere. Reisetiden mot Skåne og  
København, Kalmar og Växjö reduseres med ca 10 minutter samtidig som den 
virkelige restidsgevinsten blir betydelig større gjennom att reisende ikke behøver 
å ta seg inn til sentrum for av- og påstigning. (Karlskrona kommun, 2010, s. 
49)  
 
Gjennomføringen av Gullberna stasjon innebærer at ett reisesenter blir 
etablert i Gullberna. En utvikling av området skulle minske barriære- 
effektene. Området kan bli en viktig knutepunkt for nye virksomhets- 
etableringer. 

I samband med utbyggning av Gullberna stasjon foreslås en bussgate i Sunna-
dalsvägens forlegning til Ronnebyveien. Dette er for å skape en bedre kobling til 

 
(Karlskrona kommun, 2010, s.50) 

NØKKELPUNKTER

- Funksjonsblanding
- Byutvikling
- Styrke kollektivstråk
- Gullberna reisesenter
- Sykkel 
- Bussgate forlegning
- Av/påfart Österleden
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dokument om hvordan den nye infrastrukturen for område kan legges 
 

Karlskrona kan tilgodese både ett nytt reisesenter, og hvordan  
infrastrukturen blir optimalisert. Denne prosessen har blitt utarbeidet 

 
 

Hensikten med denne handlingsanalysen er å kunne øke tilgjengligheten 
og skape forutsettninger for et øket kollektivt reisende, og dermed styrke 
regionens og næringslivets konkurransekraft. 

Den løsningen som kommer frem som best egnet med hensyn til et  
samfunnsøkonomisk tillsyn er en løsning med en bussterminal,  
komplettert med ett tågstopp for reisebytte, en gang og sykkeltunnel 

 
handlingen for området bedømmes til å gi en øket andel med kollektiv- 

 
leden blir redusert via gang og sykkeltunnel samt veibro. Bussterminalen 

blir bedre byttesmuligheter og forbedret forbindelse i øst-vestlig rettning 

 
Derimot så har dette besluttningsgrunnlaget basert deg på samfunns- 
økonomiske hensyn, og da også rent av økonomiske hensyn. I arbeidet 
med å ta frem Gullberna reisesenter sin from og funksjon er ikke dette 
hensynet tatt med i beregning, og dermed så vil besluttningsgrunnlaget 
for hvordan infrastrukturen skal dras se noe annerledes ut enn hva som 

 

Rapporten går ut med at om det forekommer bosteder og arbeidsplasser 
innom 600 meter i fra en tågstasjon er sjangsen for at det reises kollektivt 
som størst. Et stasjonsnær plassering bedømmes til å være 1000 meter 

 
 

Avstand til kollektiv reise

Togstasjon

Reg. busslinjer

Lokale busslinjer

1000m

500m

1000m

(Fig.05 Kart med  
avstandssoner for Gull-
berna reisesenter)



Medverka till restids- 
målet om högst en timmes 

Karlskrona till Kalmar och 

30 minuter mellan Karlskro-
na och Malmö.

gång- och cykel- 
 

resandet i Karlskrona.

om fördubblad resande 
i Blekinge till 2030. Som 
delmål anger Blekingetra-

med 25 % till 2015,  50 % 
till 2020 och fördubblas till 

Möjliggöra effektiva person-
transporter med effektiva 

-
gar för godstransporter på 

-

-

Bidra till en positiv stads-
utveckling genom effektiv 

Trossö, och derigenom 

negativa miljöeffekter i form 
av buller och emissioner. 
 

prioritering av oskyddade 

PROSJEKTMÅL

26 Min 1,1229 MinLyckeby - Ronneby

47 Min 1,4367 MinLyckeby - Karlshamn

68 Min 1,1578 MinLyckeby - Sölvesborg
72 Min 1,3899 MinLyckeby - Kalmar

94 Min 1,30122 MinLyckeby - Växjö

156 Min 1,06166 MinLyckeby - Malmö

Videre har rapporten også analysert dagens reisetider med tåg/buss og 
bil mellom den nordlige delen av Karlskronas stadsbygd (Lyckeby) og 
nærliggende byer (Se Fig.06). Av denne kan man lese av at tåg/buss er 
konkurransekraftig i mot bilen. Et byttespunkt i Gullberna skulle innebære 
at reisetiden med tåg/buss ble 5 minutter mindre. Visjonen til Karlskrona 
kommune anses som ett viktig byutviklingsprosjekt der sentrale  
beliggende markområder kan utnyttes mer effektivt og der for- 
utsettningene for et tryggere og mer intergrert område med bedre  

 

 
 

er kobblet opp mot de mer overgripende målene om forbedret  
 

 
 

presentert 5 ulike konseptskisser. Av disse skissene er det to ulike forslag 
som innebærer en utbygging av et nytt reisesenter med tågplattformer i  
Gullberna (Karlskrona Norra i rapporten). Disse forslagene er kosept D og 
E. Videre i denne utredningen blir disse omdøpt til alternativ A(D) og B(E). 
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(Fig 06:Tidstabell med reisetidskvoter)
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Alternativ A innebærer ett togstopp med plattformer for dobbeltkopplede 
spor. Videre har dette alternativet en veibro over jernvegen, og en gang 

og påfartsramper. Ved Plattformene så skal det annordnes bussterminal 
med ansluttende pendlingsparkering.  
 
Alternativ B innebærer at hele jernvegsanleggningen blir forhøyd, og  
dermed planskilt i fra hele vegsystemet. Dette alternativet forbedrer på 

 
forbindelse med Kyst- til kystbanen og Blekinge kystbane. Dette skal  
minske belastningen og forstyrrelser mellom Gullberna stasjon og  
Karlskrona C. Dette alternativet innehar også av- og påfartsramper på 

avsluttende pendlingsparkeringer.  

kostnad. I dette arbeide er ikke det økonomiske aspekteret på  
utformningen vektlagt, og dermed ikke av betydelse for valg av  
utfomning. Alternativ B er i trinn med Karlskrona kommuns oversiktsplan 

muligheter.  
 

 
utformningen er dermed alternativ B, når de økonomiske hensyn er  

 
nettverk utgjør at en stor andel mark blir tilgjengelig. Ved å dermed legge 
hele jernvegsanleggningen under mark, i stede for en forhøyning så kan 
dette gi enda bedre tilgang på mark i ansluttning til reisesenteret.  

NØKKELPUNKTER

- Bussterminal
- Togstopp 
- Av/påfart Österleden
- Redusere barriærer
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Hva er et reisesenter, og hvilke krav stilles det til et reisesenter i dag? 

kommunikationsnod i staden”. I denne boken blir disse spørsmålene  
besvart, ved å ta med nøkkelpunkter i fra dette til en videre analyse kan 
denne informasjonen således lede til et godt besluttningsunderlag for det 
fremtidige reisesenteret i Gullberna.  
 

for en stor andel av disse transporter, er sporbundete transportmiddel av 
en sentral betydelse. Noe som tilsvarer at stasjonen og dens omgivning 
får en utbredt betydelse for jernvegsinfrastrukturen da det er på disse 
plassene at mennesker har behov at deres reisebehov blir tilgodesett. 
Men stasjonshuset og dens miljø har ikke sett lik ut under tidens forløp. 

funksjoner enn bare å være togplattform og billettskranke. Nyere utvikling 
gir muligheter for byens utvikling, struktur og transportsystem  
(Bakerson,A. 2009, s.19). Bakerson skriver i sin bok at et reisesenter er 
ett samlet begrep for det nye moderne stasjonsmiljøet (Bakerson,A. 2009, 
s.20). Stasjonsmiljøet er dermed mer enn bare ett stasjonshus, eller en 
perrong. Det er her byens transportmiddler samles for å så fordele denne 

 
 

-
senter så kan det være en god start å se på hvilke krav de reisende stiller 

 
”- Det skal være enkelt og attraktivt å reise med tog og buss.  

og besøksplasser.  
- Tillrekkelig turfrekvens, komfort, enkle bytter og tillrekkelig service er 
nødvendig.  

av alles reisebehov. 

Bilen bør benyttes for spesielle reisebehov innom tettbygder eller i  
utkansteder.  

velferd forbedres, både for den enkelte og for samfunnet.” 
(Resenärsforum, 2014.)

2.3 - Reisesenteret

”Reisesenter er ett 
samlet  
begrep for det nye  
moderne  
stasjonsmiljøet”
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Utifra dette kan det dermed slås fast at det er tre hovedpunkter som  
stasjonsmiljøet kan oppnå: Tillgjenglig, attraktiv og tilstrekkelig service. 
Derimot ser ikke disse tre punktene lik ut for alle stasjoner, da stasjoner 
har ulike forutsettninger. Derimot er det noen funksjoner som er grunn- 
leggende for stasjonens virksomhet, og kan dermed bli sett som til en viss 
grad nødvendighet. Bakerson har valgt å kalle denne gruppen av  
funksjoner for stasjonsfunksjoner.

Stasjonsfunksjoner: 
- Bilettkasser, bemannede eller automater. Det viktigste er att de  
plasseres på ett slikt sett att reisende ser dem så fort de kommer inn i 
stasjonen.  
- Ventesal, kan være ett åpent rom i stasjonshuset eller ett avskilt rom. 
Det går å plassere ventesalen i ansluttning til andre servicekomponenter, 
f.eks. restaurant, café.
- Bagasjerom eller forvaringsbokser. Det er viktig at disse er nære til  

- Personalrom 
- Informasjon. Stasjonen må være skiltet på ett sånt sett at besøkere lett 

 
informasjonspunkt, bemannet eller bare en automat slik at reisende kan få 
informasjon om hele reisen.  
(Bakerson,A. 2009, s.28) 
 

 
leggende eller nødvendige for stasjonsmiljøets fungerende, men som 

innom området. Slike funksjoner går under gruppen servicefunksjoner.

Servicefunksjoner 
- Toalett, skjøterom 
- Restaurang, café, pub eller lignende 
- Pressbyrå eller lignende service 
På større stasjoner kan denne gruppen også innegripe:  
- Tillsynsvirksomhet, for trygghet og ordning 
- Turistbyrå eller turistinformasjon 
- Valutaveksling, bank og minibank 
- Kommunikasjonspunkt, post, internettstasjon 
- Bilutleie 
- Hittegods 
- Førstehjelp og hvilerom 
- Kapell eller møtespunkt for religiøse
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Til sist forekommer virksomheter som kan tilby samme utvalg som en by 
kan tillby av hygge, kultur, fritid og ett omfattende utbud av varer og  
tjenester. Denne gruppen blir benevnt som Komersiellefunksjoner. 
(Bakerson,A. 2009, s.28)

Det har skjedd store forandringer av hva som krevdes av et reisesenter 
før og hva som stilles til dagens krav. Det har alltid handlet om å motsvare 
de krav som de reisende stiller. Forutenom at reisesenteret skal være en 
samordning av angjørings- og byttesmuligheter mellom ulike transport- 
middel så sier tendenser i dag at bilettkasser, ventesaler, informasjons-
disker, postkontor, bagasje- og forvaringsrom blir altmer redusert og 

 
komponenter (Bakerson,A. 2009, ss.52-53).  
 

 
forandringer på reisesenterets utforming og hvilke funksjoner som kreves. 
Dette kan da være bebyggelse som ligger i nærhet til reise- 
sentrummet. Slik bebyggelse kan medføre et større behov av gruppe-

fordi en jernvegsstasjonen fungerer som en offentlig plass og ett sentrum, 
og denne karakteren forsterkes. Beboere velger å benytte seg av reise-
senteret da både tid og energi kan spares ved å gjøre enkelte gjøre mål 
under reisen mellom arbeidsplass og bosted. Dette betyr at både tid og 
energi kan spares (Bakerson,A. 2009, s.54).

Innenfor stasjonsmiljøet er det også behov av parkeringsplasser, en  
tendens innenfor dette er at altmer biler og parkeringsplasser blir mindre. 
Dette er fordi det blir billigere, raskere og mer bekvemt å reise kollektivt 

 
trekke opp denne tendensen. Dette gjelder i største hoveddrag større 
byer (Bakerson,A. 2009, ss.54-55) 

 

og gatenettet. I fremtiden kommer de å få andre effekter på byen, da  
største delen av sporene bygges under eller over marknivå. Hurtigtog 
trenger planskilte kryssninger. I Sverige har Banverket planer og visjoner 
om å bygge om alle jernvegskryssninger med allmenne veier til planskilte 
kryssninger (Bakerson,A. 2009, s.55).  
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Av den grunn er det trolig at spordragningen i Gullberna kan bli en  
mellom respektive over- eller under spordragning. Dette skulle være i 
trinn med nedsenkningen av jernbanen i Gullberna, da bemøter den 
fremtidens utvikling på beste sett. Dette gir videre ett opphav til hvordan 
formen på jernvegsstasjonen blir. Jernvegstasjoner innegriper ulike  
byggninger, som har en stor betydelse for utformningen av stasjonens  
indre rom, plassering av husets ulike funksjoner og styringen av  

 
 
Det er ikke bare byggningen og dens omgivelser som preger jernvegs-
stasjonen. Det aller viktigste virkemiddelet er de personer som benytter 
seg av denne. Jernvegsstasjonen er ofte den mest besøkte offentlige 
plassen, og har dermed et stort utviklingsbehov. Bakerson har valgt å 
kategorisere ulike reisende etter ulike servicebehov. 

- Turister og tjenestereisende: Turist attraksjoner, handel, tjenester og 
industriproduksjon. Restaurang, bra forbindelser med byen, informasjon 
og hotell eller overnattningsmuligheter innom  
stasjonsområdet er viktig service for gruppen. 
 
- Tradisjonelle passasereren: Gruppen bruker stasjonen som man alltid 
har gjort. De forvarer bagasje, venter i ventesalen, kjøper billett og  
kanskje til og med en bok. Har ofte ikke behov av service. 

- Transitpassasjereren: Gruppens størrelse har direkte samband med 

krever bekveme bytter mellom transport, restaurang eller café og  
eventuellt hotell innom stasjonsområdet. 

- Pendleren: Det er passasjerene fra storbyperiferier og nabo- 
kommuner som arbeider eller studerer i storbyen og som pendler hver 

 
utbudet av dagligvarer.  

Disse kategorier har direkte innvirkning på utformningen av stasjonen i 
allmennhet og dens indre roms organisasjon og utformning i synnerhet. 
Dette styrer plassering og kobblinger mellom stasjonens ulike funksjoner 
og service (Bakerson,A. 2009, s.56) 

NØKKELPUNKTER

- Lett tillgjengelig 
- Attraktiv
- Tillstrekkelig service
- Stasjonsfunksjoner
- Tradisjonell passasjer 
- Pendler
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Det siste som nå må kartlegges innenfor det analyserende arbeidet om 
hvordan utformningen og funksjonene til reisesenteret blir er å kunne  

noe mer enn bare en rent av teknisk infrastrukturell løsning på hvordan 

Den norske arkitekturhistorikeren Christian Norberg-Schultz har skrevet 
boken Genius Loci: Toward a phenomenology of architecture der han  
beskriver hva som anses å være genius loci. Et begrep som er utbredt 

gjelder å forsone seg med med den konkrete virkligheten i det daglige liv. 
For arkitekter er dette da å skape meningsfulle plasser (Schultz,C. 1980, 
s.5).

Videre tolker Schultz at en plass er mer enn bare ett abstrakt lokale 
(Schultz,C. 1980, s.5). Han mener at en plass er en helhet som består av  
konkrete, materielle ting med form, tekstur og farger. Dette smeltes 

 
plassen. Plassens mindre deler blir oppfattet til en helhet, (Schultz,C. 
1980, s.8)og dette er noe som vi alltid forvalter når vi lager oss ett boende 
(Schultz,C. 1980, s.23).

 
delbestander. Disse kan anses som objekt. Disse objektene har i sin tur 
både mening og struktur. Objektets mening er hvordan den opptrer i  
forhold til andre objekt (Schultz,C.1980, s.166). Dette kan da tolkes som 
hva objektet innebærer for helheten. Strukturen til objektene er de  
formmessige egenskaper, og det er disse egenskaper som opprett- 
holder forholdene mellom objektene. Disse to aspekterene utgjør helheten 
(Schultz,C. 1980, s.166). 

 

 

2.4 - Jakten på Genius Loci
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Genius Loci kan dermed tolkes som en mening som blir samlet på en 
plass. Grunntankene til hvorfor dette begrepet bør iaktas i arkitekturen er 

med sin omgivelse blir fremmedgjort. Oppstår det plasser som har en 
struktur som ikke påminner om andre aspekter i omgivelsen, blir denne  
plassen isolert i en kunstig verden uten kontakt med virkligheten  
(Schultz,C. 1980, ss.168-169). 

en plass blir bestemmt av lokaliseringen, den generelle romslige  
sammensettningen og dens arkitektoniske uttrykk. En plass kan derfor  
forsterkes om Genius Loci blir forstått og respektert (Schultz,C. 1980, 
s.179). 

For å ikke bli fremmedgjort er det dermed viktig at en plass har en  
stabil identitet. En identitet der det er lett å orientere seg (Schultz,C. 1980, 
s.182). 

Det gjelder således å kunne benytte seg av de naturlige omgivelser til å 
skape en plass. Ved å benytte disse naturlige omgivelsene som  
analyseringsverktøy kan man så komme frem til hva som er plassens sjel, 
dens Genius Loci. 
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Analyse
03

I den analyserende fasen av 
arbeidet kommer ulike  
analyser og metoder til å  
integreres med kunnskaps- 
oversiktens vesentlige deler. 
Den kunnskap som har gitt 
arbeidet en dypere innsikt skal 
nå prøves ut i ulike analyser, 
slik som Okkulær besiktning, 
SWOT og skisseringsprosess.  

Det er igjennom denne  
analyseringen at en sammen-
fattning kommer frem som 
blir den forklarende delen til 
hvorfor forslaget har fått den 
utformningen og funksjoner 
som den har. 
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For å kunne få et godt inntrykk av det tenkbare 
området som Karlskrona Kommun og  

lokaliseringen for det nye reisesenteret er det 
viktig at lokaliseringen blir sett i sin  
sammenheng. Med tolkningen av Genus Loci 
kan plassens sjel oppdages, samt at  
kunnskapen om plassens omegn blir  
representert. Derfor har områder som har en nær  
anknyttning til den tenkte lokaliseringen blitt med 
under en okkulær besiktning.

Kartet på denne siden (Fig. 09) representerer  
 

området. Videre vises også hvilken romsfølelse 

rettning det savnes sammenlenkning og 

3.1 - Okkulær besiktning
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Kungsmarken ligger 
nordvest for der det nye 
reisesenteret har tenkt å 
bli etablert. Dette  
område er som mest 
kjent for sitt million- 
programs bygg. Det 
som derimot er kontakt-
punktet til det tenkbare 
reisesenteret er et  
mindre område som har 
diverse service utbud. 
Det er i grunn dette  
område som kjennes 
som et område som kan 
bli sentrum ved en  
videre utvikling av  
området.   
 

seg Barnens lekland, 
helsesenter, Kungs-
markskyrkan, second-
hand butikk, en førskole 
og en restaurang.  
 
Område preges av  
eksternhandel be- 
byggelse, og det er 
fremgår veldig at  
bilen har fortur i  
område, fremfor gående 
og sykklende.

3.1.1 - Kunsmarken

 
- Sentrumsfølelse
- Øde

KARAKTERTREKK

(Fig. 10 Orienteringskart og bilder av  
Kungsmarken)
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Marieberg ligger sørvest 
for der det nye  
reisesenteret har tenkt å 
bli etablert. Det er  

område i Marieberg som 
har en direkte kontakt 
med det nye tenkbare 
reisesenteret.  

Dette mindre  
bostedskvarteret gir en 
følelse av et veldig privat 
og innesluttet samfunn. 
Det ligger veldig isolert i 
forhold til sine om- 
givelser, og på grunn av 
den store innegården 

-
plasser så forsterker 
denne det inntrykket om 
privatisering. Området 
blir benyttet av dem som 
bor der, og det er få, 
eller ingen som opp- 
bevarer seg der som 
ikke har bosted der.  
 
Område preges av de 
mange parkerings- 
plasser som opptar stor 
andel av innegården for 
området. 

3.1.2 - Marieberg

 
- Isolert øy
- Innesluttet
- Privat

KARAKTERTREKK

(Fig. 11 Orienteringskart og bilder av  
Marieberg)
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Gullberna Park ligger øst 
for der det nye  
reisesenteret har tenkt å 
bli etablert. Dette  
område ligger i nære  
ansluttning til det nye 
tenkbare reisesenteret, 
men på grunn av dens 
frodige naturmiljø og litt 
mer avsidesliggende 
plassering så føles dette 
område totalt isolert fra de 
resterende område.

Området er i grunn en 
forettningspark for  
bedrifter men har også ett 
vellbyggd utbud av  
skoler, overnattnings  
muligheter og  
restauranter.  
 
Utenom forettnings- 

fritidshus og villa områder 
i sørlig del av Gullberna 
Park. Dette er som regel 
kjedehus som ligger i et 
frodig natur miljø, isolert i 
fra omgivelser.  
 
Det er mangel på till-
strekkelig sykkelveier i 
området, da syklende og 
gående må dele veg med 

vellbyggd sykkelnettverk 
mellom Gullberna Park og 
de andre omgivelser. 

3.1.3 - Gullberna Park

 
- Fritidshus/Villa
- Kjedehus
- Forettningspark
- Isolert
- Frodig naturmiljø

KARAKTERTREKK

(Fig. 12 Orienteringskart og bilder av  
Gullberna Park)
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Det nye reise- 
senteret ligger sentrert 
i forhold til de området 
som tidligere har blitt 
representert.  Dette om-
råde bærer store preg 
av av forlatt plass som 
i dag ikke blir benyttet 
effektivt. På grunna av 
barriære effekter i fra 

blir plassen på en måte 
gjemt. 
 
Område blir i dag  
benyttet som en rest-
mark for oppbevaring av 
steinmasser og bygg- 
avfall. Område har 
veldig store potensial 
for å kunne integreres 
sammen med de andre 
områdene som har blitt 
representert.  
 
Et sterkt karakteritisk 
uttrykk for å styrke 
plassen bør opprettes. 
Samtidig som at  
barriæreffekter bør  
reduseres. 

Plassens sjel kan tolkes 
til å være: 
”Det manglende  
mellomledd”.

3.1.4 - Gullberna reisesenter

 
- Barriærer
- Restmark
- Avlangt rom

- Uoversitklig 
 
- ”Det manglende 
mellomledd”

KARAKTERTREKK

(Fig. 13 Orienteringskart og bilder av  
Gullberna reisesenter)
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3.2 - SWOT-Analyse

 
heter. Dette har blitt gjennomført med en SWOT-analyse. Metoden  
benyttes for å gi et overblikk over områdets nåværende styrke (strenght),  
svakhet (weakness), mulighet (opportunity) og trussel (threat).  
 

 
benyttes til sin fordel for å utnytte muligheter, samtidig som at svakheter 

og trussler (Boverket. 2006, s.44). 

SWOT-analyse metoden kan benyttes både på kort og langsiktig plan-
leggning. På langt sikt fungerer analysen som hjelpemiddel for strategisk 
planleggning. I dette tilfelle benyttes metoden som en kortsiktig  
innrettning. Der nåværende område og enklere overgripende spørsmål 
blir besvart. SWOT-analysen sin utredning gir videre svar på kriterier i 
området som bør sees over, ivaretas, reduseres eller eventuellt tas bort. 
Dette nalyseverktøyet gir således et større underlag for skisseringen av 
forslaget, da enkelte kriterier allerede har en gitt form og funksjon. 

S
WEAKNESS

W
OPPORTUNITY

O
THREAT

T
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STYRKE 
Plasseringen til område er strategisk plassert med hensyn til øvrige  
knutepunkter i både et regionalt som et lokalt perspektiv. 
 
Område ligger i nære ansluttning til gode servicemuligheter.  

SVAKHET 
Område ligger klemt i mellom to større barriærer. Disse barriærene splitter 
stadsdelen i to, og område ligger isolert i midten.  
 
Rekreasjonsområder er mindre etablert i anknyttning til område. De  

de føles mer privat da de ligger tett inntill bosteder.  

MULIGHET 
Et nytt reisesenter skulle kunne være et steg i mot Karlskrona kommuns 

som den skulle kunne gi område en bedre posisjon i forhold til en regional 
konkurranse.  
 
Rekreasjonsmuligheter skulle kunne etableres i samband med  
reisesenter da dette område blir tilgjengelig for alle.  
 
En god etablering av et reisesenter skulle også øke muligheter for en god 
utvikling av nærliggende områder og KArlskronas stadsbygd.  

TRUSSEL 
Det kan oppstå en større regional konkurranse. Konkurransen skulle  
kunne innefatte at andre komersielle krefter tar område i anspråk og  
etablerer sin virksomhet der. 
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3.2 - Skissering

Under arbeidet med skissering har det blitt gjort et arbeid med skisser før 
analyser, respektive etter analyser. Dette er fordi at skisser før  
analyseringen har startet gir mange tanker, ideér og følelser som kommer 
frem allerede før problemet skal angrepes. Disse er viktige å ha med seg 
videre i arbeidet, da det er under denne tiden disse er som sterkest. Etter 
ett analysrende arbeid så begynner disse tanker, ideér og følelser å for-
kastes, omgjøres eller blir skapt på nytt. Denne prosessen i skissering gir 
enormt mye kunnskap og kreativitet til arbeidet.  
 

som blir representert. Dette er ideér, tanker og konsepter som først har 
blitt gjort med tanke på hvordan et reisesenter skal utformes, både dens 
funksjon og form. Deretter har det analyserende arbeide som har blitt 
representert tidligere blitt gjennomført. Deretter det så har vært en ny  
prosess med skisser for å utvikle det endelige resultatet for det nye reise-
senteret i Gullberna. I tiden under skissprosessen så har også modell- 
skisser blitt utarbeidet.

Mine pre-skisser (Fig.14) har gjort underlaget for hva som ble mitt  
endelige resultat for dette arbeidet. Sammen med skissering har en 
pre-modell også blitt bygd, dette er for å kunne bedre kjenne av følelsen 
av modellen, samt at en modell er tredimensjonell og kan således gi  
innblikk der todimensjonelle skisser ikke er tillstrekkelig. 

3.2.1 - Pre-Skissering

ensjonell og kan således gi 
er tillstrekkelig. 

Det første som jeg skisset opp var en tanke 
om hvordan plassen skulle være, den ble 
illustrert over at natur og rekreasjon var viktig 
å få inn i et reisesenter. Ved å la naturen få 
gripe inn i elementene så vil opplevelsen 
føles mindre privat

Et reisesenter skal være som et kontaktpunkt der 
mennesker samles. Et sterkt uttrykk er et motiv 
der to hender møtes. Denne skissen ga således 
et godt start konsept for reise- 
sentrummets motiv. 
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grepet om kontakt. Gjennom en abstraksjonsprosess så kan 

Den første tenkbare løsningen 
for hvordan reisesenteret kan 
utvikles begynner å ta form. 
Her er begge hender illustrert. 
Der hver hånd  
representerer stadsdeler som 
knyttes sammen i reise- 
senteret. En stor, skråstilt tavle 
ligger bakom, og skal fungere 
som ett solur, samt at buss- 

 
hendvende seg dit.

Den siste pre-skissen er ferdig. 
Uten å analysere området, eller 
gå dypere inn på hva som  
kreves av ett reisesenter har det 
nå blitt illustrert gjennom denne 
skissen samt en skiss- 
modell (se s.45). Pre-skissene 
har gitt muligheten til å få i 
llustrert følelser, erfaringer og 
idéer. Disse er viktige å ha med 
seg i det videre arbeidet, da 
disse kan fort bli glemt bort når 
neste steg i skissprosessen 
starter opp.
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3.2.2 - Skissering av forslag

Mine skisser til forslaget (Fig.15) har basert seg ut i fra de skisser som 
kom til under pre-skissering. I denne fasen av skissprosessen har det 
først blitt gjennomført de analyser og kunnskapsoversikt som har blitt 
representert tidligere i dette eksamensarbeidet. Med bakgrunn fra denne 
oversikten og analysene har skisseringen ført frem et forslag for ett nytt 
reisesenter i Gullberna. reisesenter i Gullberna.aaa  

Den første store dramatiske endringen 
som måtte gjøres var under denne 
skisseringen å få lagt jernbanen under 
mark. Med bakgrunn i fra hva som kan 
forventes at blir utviklingen for området, 
og for å kunne tilgodese disse blir nå 
jernbanen under mark. Rekreasjons- 
miljø og møte med natur er fortsatt med 
i skisseringen.

Med jernbanen under marken så utgjør dette funksjonen av byggningen. 
 

mulighet for byttespunkt over denne også. 

Her er en mulighet for hvordan den øvre delen 
av reisesenteret skal utformes. ”Hendene” i fra 

er fortsatt representert.
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noe mindre representert, og funksjonen får 
større spillerom. Her er en illustrasjon over 
hvordan begge ”boksene”, altså jernba-
nen under mark, og funksjonsdelen over 
kan tenkes utformes. Den øvre boksen 
har også en forskytning i sitt takutstikk for 
at bussholdeplassen kan være åpen og 
tillgjengelig.

Den forrige skissen manglet fokuset på natur og rekreasjon som var utlagt 
i pre-skisseringen. En ny skisse der portaler omslutter rommet,  
men alikevell lar naturen få fritt spillerom kan igjenskape følelssen av att 
naturen får fotfeste i reisesenteret. 



044
GULLBERNA

NYTT REISESENTER

Konseptet er satt, i denne delen av  
skissprosessen så blir grunnfunksjoner satt 
på plass. Ved å tilgodese de tidligere 
analysene om tilgjenglighet og hva som 
kreves av ett reisesenter på Gullberna har 
en enkel illustrasjon over  
seksjonen blitt til. 

Her er den ferdige skissen over hvordan den nye reisesenteret kan oppleves.  
Bølgende portaler som omslutter reisesenteret skaper en følelse av et lukket rom, men 
at det alikevell er helt åpent, og at naturen får fritt spillerom er viktig da det skal basere 

 
sentrummet i fra nordlig rettning, heis og rulletrapper går ned til jernbanen som ligger 
under marken. Den repetative rytmen til portalene som strekker seg igjennom reise- 
sentrummet representerer sammenhengen melom de områdene som i dag blir splittet 
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(Fig.16) Her er den første skissmodellen.  
Modellen ga veldig mye informasjon, da 
den ga en romsoppfattning som er  
veldig mye sterkere enn det som var 
mulig med todimensjonell skissering. Det 
var forøvrig etter denne modellen at  
”soluret” ble forkastet, dette var fordi at 
om den høye veggen skulle kunne  
fungere som ett solur måtte den ligge 
relativt horisontalt inntil marken.  Derimot 
så ga denne modellen uttrykk for treverk 
i strukturen, som senere ble en realitet. 
Materialvalget er eik, da dette er  
Blekinges landskapssymbol.    
 
Grunntankene blir her satt i virklighet.

3.2.3 - Modellskisser

(Fig.17) Den endelige modellen for utfomningen er bygget. Modellen skal 
gi enda større innsikt i hvordan formen og funksjonen til reisesenteret 
kommer til å integrere både med hverandre, samt at den kan sees i sine  
omgivelser. Modellen er byggd i en skala på 1:200. Modellen er en  
abstrakt versjon, og gir ikke like mye detaljer som hva modellering og 
visualisering med virtuelle verktøy gir. Modellen innehar de element som 
er viktig for å kunne oppfatte og forstå forslaget på utfomrningen av  
Gullberna reisesenter. 

GULLBERNA
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abstrakt versjon, og gir ikke like mye detaljer som hva modellering og 
visualisering med virtuelle verktøy gir. Modellen innehar de element som 
er viktig for å kunne oppfatte og forstå forslaget på å å utuu fomrningen av 
Gullberna reisesenter. 
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3.3 - Sammenfattning av analysen

Området der Gullberna reisesenter skal beligges er et alvlangt og  
uoversiktlig rom. Området er i dag restmark som blir benyttet for lagring 
av stein, avfall etc. Sjelen til plassen er at det er ”det manglende mellom-
ledd”.  Gjennom skissprosess har utformningen suksessivt blitt arbeidet 
frem. Skissprosessen utarbeidets ved at ulike verdier og perspektiv blir 
sett i en sammenheng. Det er gjennom dette ufullkommelige arbeidet at 
potensial, utviklede idéer og muligheter har kommet frem i arbeidet. Som 
Yaneva skriver i sin bok The Making of a Building,”Ett gestaltende arbeid 

 
justering av komponenter, presentasjoner, sammenligninger og  
tolkninger” (Yaneva,A. 2009, s.6) 
 
Det avlange og uoversiktlige rommet må dermed få en byggning som 
bryter opp de negative karaktertrekkene, og samspiller med omgivelser 
og på så sett gir et enhetlig inntrykk av plassen sjel. Gjennom skiss- 
prosessen så har dette blitt illustrert ved å la portaler med en rytmisk  
avstand ligge mellom de to stadsdelene Gullberna og Kungsmarken.  
Dette styrker også det som SWOT-analysen kommer frem til om at  
områdes barriærer bør reduseres, og at det er mangel på gode  
rekreasjonsmuligheter. Foruten at den tekniske infrastrukturen blir dratt 
om, så hjelper denne utformningen med å gi et signal om en sammen-
lenkning av stadsdelene. Det manglende mellomledd blir på så sett  
plassert i lenken.  
 
Videre så er beliggenheten i en strategisk posisjon i forhold til muligheten 
med å kunne komplettere dagens jernvegstruktur, samt at Karlskronas 
stadsbygd kan bli mer sammensatt ved å utvikle ett knutepunkt imellom 
stadsdelene. Et reisesenter som bryter opp barriærerene og som  

 
rekreasjonsmuligheter i ansluttning til reisesenteret, slik at dette er lett 
tilgjengelig for såvell reisende som for befolkning bosatt i området.  
 
Et reisesenter har i hovedgrunn en utrolig viktig oppgave som må  
oppfylles. Dette er at det skal være et kobblingspunkt mellom ulike  
transportsystem. Reisesenterets innehold kan påvirke hvordan  
tilgjengligheten er til dette knutepunktet. Gjennom SWOT-analysen så vil 
plasseringen av dette være i trinn med den plasseringen Karlskrona 

ett reisesenter. Denne strategiske plasseringen kan således være med til 
å øke muligheter for en videre byutvikling av Karlskronas stadsbygd. 
 
De krav som kan stilles til ett reisesenter er at dens funksjon skal kunne bli 
nådd enkelt til fot og med sykkel, og kunne tilgodese enkle  
omstigninger mellom ulike transportsystemer. Det er trolig ikke mer enn 
kun stasjonsfunksjoner som er nødvendig for at dette skal kunne bli ett 
velfungerende reisesenter, derimot er det viktig at muligheten for videre 

på at ett nytt reisesenter skal kunne bli med å utvikle stadsdelen.  
 
 
 

NØKKELPUNKTER 
-Oversiktsplan

- Funksjonsblanding
- Byutvikling
- Styrke kollektivstråk
- Gullberna reisesenter
- Sykkel 
- Bussgate forlegning
- Av/påfart Österleden

NØKKELPUNKTER 
-Trafikverket

- Bussterminal
- Togstopp 
- Av/påfart Österleden
- Redusere barriærer

NØKKELPUNKTER 
-Reisesenteret

- Lett tillgjengelig 
- Attraktiv
- Tillstrekkelig service
- Stasjonsfunksjoner
- Tradisjonell passasjer 
- Pendler
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Når den tid kommer kan en ny utvikling av reisesenteret kunne  
opprettes da det stilles nye krav fra reisende og personer som benytter 
seg av reisesenteret som en møtesplass. For å kunne forene reisesenteret 
med Karlskrona bys sentrum og øvrige områder skal lokaltransport (Gang 
og sykkelnettverk, lokale tog og busslinjer) benyttes, for regionale sam-
spill vil regionale buss og toglinjer være transportmiddelet.. Det er dette 
som tilsvarer tilgjengligheten til arbeidsplass, utdannelse, helsetjenester 
og annen strategisk service som kultur og rekreajon og sosiale fasiliteter. 
Dette opprettholdes med ett samlet reisesenter.  
 
På grunn av de regionale forbindelser så blir reisesenteret en viktig entré 
til byen, både funksjonellt og opplevelsesmessig. For mange  
reisende gir reisesenteret det første inntrykket av bybildet. Derfor er det 
betydelsesfullt med både tilgjenglighet, funksjonell og arkitektonisk ut-
formning av reisesenteret med omkringliggende miljø. Dette  
underbygger viktigheten med at utformningen har godt fotfeste til  
plassens genius loci. Dette for å unngå fremmedgjøring av plassen, og at 

 
 
Ytterligere ett viktig utformningsaspekter er orienterbarhet. Orienterbarhet 

 
senteret betyr det at bussholdeplasser, parkering og sykkelparkering 
behøver ligge overblikkbart og med en bekvem avstand til reise- 
senterets entré og uten avskillende nivå.  
 
Ulike grupper i samfunnet har ulike forutsettninger for å benytte ulike  
kommunikasjonsmiddel. For gullberna reisesenter er det trolig grupper av 
tradisjonelle passasjerere og pendlere som kommer til å benytte  
reisesenteret som kommunikasjonsmiddel. For disse gruppene er det i 
all hovedsak enkle overganger som står i fokus, og det er ingen krav på 

Nærhet og enkelhet blir dermed to viktige faktorer for utformningen. Den 
 

andelen reisende. For å gjøre det smidig og enkelt for disse skal sykkel-

opplyst.  

Videre er det behov for å angjøre en plass for de som skal levere av eller 
hente reisende. Denne plassen skal ligge i anknyttning til reise- 

denne plassen få større utstrekkning en det som er nødvendig for å holde 

 
system og områdeskrevende parkeringsplasser minsker attraktiviteten og 

 
Videre er det viktig at området skal være anpasset for personer med  
funksjonshinder. 

 
- Barriærer
- Restmark
- Avlangt rom

- Uoversitklig 
 
- ”Det manglende 
mellomledd”

KARAKTERTREKK 
G U L L B E R N A  

Reisesenter
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Resultat
04

I denne fasen av  
arbeidet blir mitt resultat fra 
analysen presentert.  
Resultatet blir vist gjennom 
to perspektiv illustrasjoner, 
en seksjon, ett oversikts-
kart, og to plan  
illustrasjoner. 

Resultatet er virtuellt  
gjennomført  for å bedre 
kunne få frem detaljer og 
forklarende komponenter 
for en bedre forståelse av 
helheten til reise- 
sentrummet. 
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(Fig.18 - Perspektiv av forslaget) 
Portalene i eiketre skaper med sin rytmiske gjenntagelse et avlangt rom som binder 
sammen området i øst-vestlig rettning. Med høye portaler i entré som suksessivt blir 
lavere til midtportalen, for å så vende seg speilvendt ut igjen gjør at både den østlige  
siden ut mot Gullberna, og den vestlige siden mot Kungsmarken og Marieberg blir  
begge like delaktige i sammenlenkningen. Portalene har fått sin form av å utspille seg 

da dette treslaget er Blekinges landsskapssymbol på tre. Noe som er med på å forsterke 
plassens identitet. 
 
Den viltvoksende naturen som får fritt spillerom i reisesenteret skal gi opphav til  
rekreasjon og velvære, de frodige miljøene som utspiller seg i nærheten av reisesenteret 
gjør at hele området føles i enighet med seg selv. 
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(Fig.19 - Oversiktskart etter forslag) 
Den nye jernbanen ligger under mark, noe som 
gir stort opphav til store områder for rekreasjon 
og velvære. 
 
De nye av og påfartsrampene til eller fra  

 
veldig mye enklere og mer tidsandvennlig.  
Denne utformningen kan videre lokke frem nye  
virksomheter til området da besøksunderlaget 
kan bli forsterket.  
 
Det nye reisesenteret er med på å sammen- 
lenke Gullberna med Kungsmarken og Mariedal.  
Det blir således en kort og smidig veg både  

 
 
Ved anleggelse av langtids/pendlingsparkering 
bør dette skje ved en plassering som ikke gjør 
inngrep på sammenlenkningen av stadsdelene, 
eller gir opphav til å velge bil som fremkomst-
middel. I dette forslaget er det antatt å ligge i en 
utkantsone nord for reisesenteret.  
 
Øvrig sykkelnettverk bør styrkes med avskilte 
bil og gang- og sykkelveier for å fremme denne 
form for reise.  
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(Fig.20 - Perspektiv av forslag 2.0) 
Enkel og oversiktlig miljø med rulletrapper og heis for adgang til nedre 
plan som innehar togplattform. Tilgjengligheten skal være tilpasset for 
personer med funksjonshemninger. Skiltning for informasjon og  
belysning i området skal være utarbeidet slik at området blir oversiktlig  
og føles tryggt. Alle stasjonsfunksjoner skal tilgodeses innom området.  
Automater plasseres i anknyttning til både tog og bussplattform,  
toaletter og bagasjerom/forvaringsbokser plasseres under mark.  
Personalrom anses ikke være en nødvendighet ved dette  
reisesenteret. 
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(Fig. 21 Seksjon A-A)
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(Fig.21 - Plankart)



060
GULLBERNA

NYTT REISESENTER

GUGUGUGUGUGUUGUGUGUGUGGUG LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLBEBEBEBEBEBEEBEBEEBEBBBEB RRNRNRNRNRRNRNNRNR AAAAAAAAAAAAAAA

NYNYNYNYNNYNYNYNYNYNYNYYYYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT RRRRRRRRRRRRRRRREIEEEIEEEIEEIEEIEIEISSESSSESEESESEEESESESESESESESEEESEESESEESESEENTNTNTNTNTTTTNTNTNTNTNTNTTTTTEERERERERERRERERRREEEE



061
GULLBERNA

NYTT REISESENTER
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NYNNYNYNYNYNYNYNYNYNYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT RRRRRRREEIEIEEEIEIE SESESEESESESEESESSESESESESESEESEESESESS NTNTNTNTNTNTNTNTNNTERERERERERERERERERERRRRRER(Fig.23 - Plankart med  
forklaring)



Diskusjon
05

I diskusjonsfasen blir det  

sammendrag over det  
gjennomførte arbeidet, dens 
prosess og metodvalg samt 
resultatet av arbeidet.  
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De metoder som har blitt benyttet for å komme frem til det endelige  
resultatet for det nye reisesenteret har gitt gode innsikter i hva som kreves 
for å etablere et reisesenter. Skisseringen som verktøy har vært utrolig  

 
utformning og funksjonsløsning. Ved å komplettere den erfaringen med 
kunnskaper gitt av kunnskapsoversikten, SWOT-analyse og okkulær  
besiktning har det vært mulig å utforme et reisesenter som skal kunne 
etableres i Gullberna.

Resultatet er et reisesenter som står ut i landskapsbildet. Det nye  
reisesenteret ligger midt mellom to stadsdeler, med organiske former 
binder reisesenteret sammen sine omgivelser, og dermed også stads- 
delene. Da togplattformen ligger under marknivå unngår denne å splitte 
stadsdelen i to. Utformningen av reisesenteret har gått ut i fra å være  
navet for Gullberna, men også sammenlenke Marieberg, Kungsmarken 
og Gullberna Park.  
 
Ved å tillate et viltvoksende landskap som integreres med reise- 
sentrummet blir den private følelsen opphevet, og den gir like mye  
funksjon som rekreasjonsmiljø som ett koblingsledd for reisende.  
Utformningen tillater enkel tillgang på offentlig transport. I stede for å bare 
kunne fungere som en togstasjon, eller en bussholdeplass kan denne 
utformningen gi reisende eller besøkere noe mer, f.eks vandring i frodig 
natur, eller sitte lent mot et eiketre under ”åpen himmel” og lese en bok. 

 
krevende parkeringsplasser minsker attraktiviteten og svekker  

viltvoksende landskapet blir en del av stasjonsmiljøet. 

Eik, som er Blekinges landskapsplante benyttes til portalene. Dette  

som gjør at det opplevde rummet blir større. Da et reisesenter kan til tider 
være rikelig befolket kan dette inntrykket være med å redusere  
følelsen av trengsel. Det opplevde rommet innenfor portalene er utformet 
slik at rettningen ryttmisk blir forsterket (Branzell, 2007. s.17).
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Ved å la reisesenteret få ett spennende og karakteristisk uttrykk så blir 
dette som et landemerke i Gullberna. Et slik landemerke er med på å for-
sterke retningen i det følte rommet (Branzell, 2007. s.34). Utformningen av 

 
stadsdelene. 

Gjennom å la belysningen være tett sittende langs med portalene kan  
reaksjonen for det opplevde rommet være som å være innesluttet i et 
varmt trerom, selv om hele byggningen er åpen. Det er fordi den  
dynamiske karakteren er vildende og konsentrert. og at det ikke er noe 
spesiellt punkt som krever oppmerksomhet (Branzell, 2007. s.46).

Karlskrona kommun sin visjon for hvordan infrastrukturen skal kunne løses 
for et nytt reisesenter i området. Deretter har skissering og analyser som  
skulle forene plassen til dens omgivelser bistått til den endelige  
utformningen til Gullberna reisesenter. En plass der funksjon møter  
omgivelser.

Det som har vært mest krevende i arbeidet er å kunne velge den beste 
løsningen, både med tanke på infrastrukturen (funksjon) og på formen 
til reisesenteret. Når denne løsningen har en bestemmt deadline så kan 
dette tidspresset ha tvunget ut det ”beste” alternativet.  
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