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ett inspirerande bollplank för utformningen av mitt 

ramen för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska 

Sammanfattning

Studien avslutas med ett gestaltningsförslag 

på empirin om hur ett rum kan gestaltas för att det 

The thesis is a case study that deals with public space 

Quality public spaces and places are due to its 

it has been possible to study what makes a room 
usable and unusable and what criteria is necessary 

study concludes with a design proposal based on the 

on empirical data on how a room can be designed 
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det drygt 50 500 personer i kommunen och ca 

MALMÖ

KALMAR

HELSINGBORG

HALMSTAD

KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

VÄXJÖ

HÄSSLEHOLM
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rummen utformas och deras kvalitet påverkar dess 

Bollnow beskriver rum som något som skapas 

skapa ett rum betyder inte per automatik att konkreta 
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Monumentalitet

eller planer som berör planområdet som kommunen 

gestaltas och fokus kommer att vara hur platsen 

överblick över samtliga rum görs i inventeringen och 

valts bort med anledning av arbetets inriktning med 



8 Isabella Persson 2015

2 METOD 

att kombinera olika metoder för att på så vis kunna 

kommer att ge arbetets gestaltningsförslag en bred 

De metoder som kommer att  kombineras i 

Metodkombinationen syftar till att ge förslaget en så 

kommer att undersökas för att redogöra för stadens 

Arbetets dokumentstudier kommer att baseras på 

De kommunala dokument som kommer att 

från 2007 samt samrådshandlingen för förslag till 

en förenklad illustration av hur arbetets process 

FALLSTUDIE

DOKUMENT
INVENTERING

OBSERVATION

RUMSLIG ANALYS

SKISSERING

GESTALTNINGSFÖRSLAG
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Inventeringen syftar till att få en överblick över de 

Syftet att genomföra en observation på ett av de 

rubrikerna;

delas in för att kunna ge en så bra bild av dem som 

uppbyggt estetiskt samt vilka olika möbleringar som 
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Den rumsliga analysen baseras utifrån Arne Branzells 

och ger ett samlat intryck av det upplevda rummets 

Det rummet som valts ut för observation kommer 

upplever saknas samt vilka rum de inte tycker fyller 
att komma fram till hur olika saker står i relation till 

kommer fungera som guide att testa mig fram till olika 

Skissering kommer att ske utifrån övriga metoders 
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I dokumentstudien redovisas utvalda aspekter och 
gestaltningsprinciper från författare och forskare 

mellan husen och hur olika aktiviteter påverkar 

de 

några som samtalar eller helt enkelt delta i rummet 

valfria aktiviteter och spontana möten uppmuntrar 

fysiska utformningen av rummet egentligen bara 

Det skulle enkelt kunna beskrivas som alla platser 

fri 



Isabella Persson 2015

trottoar och torg sedan trottoar igen upplevs kortare 

Att sitta 

eftersom den sittande ofta vill ta del av det som 
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mer eller mindre slutet beroende på hur mycket 
rummet öppnar sig mot andra platser och sin övriga 

kan förhållandet mellan rummets form och 

att en ensam byggnad alltid kommer att se mindre ut 

 

Samrådsperioden för förslaget pågår mellan 

översiktsplan från 2015 diskuterar visioner och mål 

stationsområdet som en viktig knutpunkt för 

Satsningar ska göras på de gaturum som förmedlar 
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

 

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

Rummets innehåll

Rummet upplevs som en lugn oas mitt i centrala 

TO
WStort

Centralt

kring gestaltning och 

Ös
te
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sg

at
an

Kristianstadsvägen

Röingegatan
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

skymtas runt parkens sidor bakom de markerande 

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

TO
WCentralt

Rörelse

Friluftsaktiviteter

Om ingen vill bo i området

Bebyggelsen och rummet

Rummets innehåll

en tennisplan placerad och i det nordliga hörnet 

gångstigarna bildar ett kryss genom parken samt en 

kring gestaltning och 

Esplanadgatan

Viktoriagatan

Hån
ell

sg
ata

n

Frejg
ata
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

Rummets innehåll
Under inventeringen bestod rummet till största del av 

S
TO
WCentralt

Öppet

kring gestaltning och 

Stadskyrkan
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

hög förutom i torgets hörn i riktning mot Första 

Rummets innehåll

så vis står mitt i gångstråket eller någon parkerad 

S
TO
WCentralt

Stort
Rörelse
Öppet

Rörigt
Trots många sittplatser 

Om stadens butiker kring gestaltning och 

Va
ttu

ga
ta

n

Första Avenyen
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Rummet som omger Tingshuset består till större del 

Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Tingshuset samt en öppning på den östra sidan 

Bebyggelsen och rummet

Rummets innehåll

rummet samt en planteringshörna i sydöst samt 

Rummet upplevdes övergivet och lite sorgligt 

S
TO
WCentralt

kring gestaltning och 

Tingshusgatan
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kan det tolkas som att rummet har en nedåtsluttande 

 
Rummets innehåll

hörnet samt en liten rund byggnad i det sydöstra 

Rummet upplevs stort och öppet förutom den delen 
som idag fungerar som parkering som tar en stor 

Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

S
TO
WCentralt

Rörelse
Cykelparkering 
under tak

Parkeringen tar stor plats

Om parkeringen får ta 
större del av rummet

kring gestaltning och 

Lö
vg

at
an

Lövgatan
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

Rummets innehåll

som grupper av sittplatser runt ett konstverk eller 

och modern möblering i form av en gunga och en 

TO
WCentralt

Plats för ungdomar

Delad i två delar

kring gestaltning och 

Stob
yg

ata
n

Lövgatan

Viaduktgatan
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

den södra sidan samt Magasinsgatan i öster och en 

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

Rummets innehåll

S
TO
WCentralt

Rörelse
Öppet

Om företagsparken kring gestaltning och 

M
ag

as
in

sg
at

an
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

Rummets innehåll

S
TO
WStor

Ingen belysning i parken

kring gestaltning och 
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vä
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Viaduktgatan
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Var rummet är placerat i staden

Rummets avgränsning

Rummets struktur

Rummets användning och entréer

Bebyggelsen och rummet

TO
WCentralt

Rörelse
Inget tydligt cykelstråk

kring gestaltning och 

 

Rummets innehåll

Första Avenyen

Jä
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gs
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kommentarer om vardera rum samt en kort analys 

Hembygdsparken fyller sin funktion som lugnt 

rum med potential till att bli ett rum att sitta och lapa 

en park med potential att bli lummigare att vistas i men 

Av de tio inventerade rummen var det ett rum som stod 

en park utan snarare en liten plats som del av ett 
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Den första observationen genomfördes söndagen 

rummet för att sitta och titta alternativt vila sig och två 

Av de passerandes gångmönster att tolka så var 
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Den andra observationen genomfördes måndagen 

mulen dag med duggregn till och från under 

och sittande har observerats innanför piazzans 

stationen och stortorget och passerade rummet på 

mitt i rummet samt ett par stycken som stod bakom 

Statyn påverkar det naturliga gångstråket mellan 

det var i princip aldrig tomt och det var liv och rörelse 

måndagen enbart var förbipasserande eller de som 
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Två föremål som står långt ifrån varandra uppfattas 
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upplevs som en baksida eller ram som rummet 

mellanrummen som osynliga kanter som omger 

Första Avenyen 
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Skissprocessen varierar från person till person 

Vad 

en del i en utvecklingsprocess och ett verktyg mot 

kan vara en mental skiss som en bild i ditt huvud eller en 

nedtecknade streck på separata underlag eller skissa 

bredda sitt seende i det konkreta nuet och på så 



33Isabella Persson 2015



34 Isabella Persson 2015

att rummets utformning anpassas efter rörelsemönsterna 
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I analysen lyfts resultaten av samtliga fem metoder 
fram och undersöks i förhållande till varandra samt 

Som beskrivits i dokumentstudien menar Carmona 

utformningen av rummet kan egentligen bara förse det duggregnade och var molnigt var det ingen som 

Den andra observationsdagen var det många som 

passager bör vara utan hinder och inte vara för 

som naturligt rörelsemönster genom rummet och 

Under observationerna var det få spontana möten 
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en viktig faktor av placeringen av sittplatser samt att 

menar att kravet på sittplatsens utformning varierar 

till en stund samt att olika former av sittplatser bör 

så vis tar fordon stor del av rummet och centrum 

observationsdagarna var det en cyklist som cyklade 

bilar till stadens ytterkanter och centrum får enbart 

Skisseringen har fungerat som ett uttryck för 

och som en process för att komma fram till mitt 

dokumenten beskrivs stationsområdet som en viktig 

mötesplatser och staden har visionen att bli en ung 

mindre slutet beroende på hur mycket det öppnar 
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Piazzan vid resecentrum

Rummets utformning beror till stor del på om 

och funktioner som idag eller om de kommer att 

rum framför stationen kan behöva vidareutredningar 

genom att skapa goda ytor 
för passage samt utesluta 
trottoarkanter och andra former 

sluta personbilar över det 

så vis inte heller rucka på stationens funktion som Sektionspil
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Diagonalen mellan stationens 

rörelsestråk med vita plattor 

De vita remsorna kan associeras med hur ett vanligt 

som tar vid från första 

stationsbyggnaden och vidare 

kant i söder går kloss i kloss 
med Första Avenyen och 
således får gatan behålla sin 
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punkt i stationsbyggnaden 
och således inte ifrån rummets 

monumentalitet och en slags 

med passagen samt en cirkel inne i stationsbyggen 

som valts ut för förslaget lyder;

“The world is a book and those who 
do not travel read only one page.”

Avenyen vilket bildar en 

HI
SS
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principer att hålla mitten fri för 
att rummet ska kunna passeras 

kan tolkas ha två mittpunkter 

Sittplatserna i förslaget skapar 
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För att rummet ska kunna 

i likhet med bilden nedan ska fungera som ett tak 
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utformade i varierande 

Illustrationerna visar hur sittplatserna ser ut och hur 
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I kapitlet diskussion och slutsats diskuteras 
och sammanfattas uppsatsens resultat utifrån 

gestaltningen och utformningen kan påverka för 

som uppmuntrar till spontana möten samtidigt 

inventeringen och analysen tolkas vara ett viktigt i rummet kommer det i sin tur påverka rummets 
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dagens frågor rörande arkitektur och monumental 
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Illustrationer sidan 5 och 14

Illustration sidan 30

baserade på illustrationerna i Boken om bubblan 

Inspirationsbilder i gestaltningsförslaget




