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Seriell upplevelse

Den seriella upplevelseanalysen har tillämpats utefter ring-
muren i ett stråk från Dalmansporten i norr till Söderport i 
söder. Stråket är ca 1000 meter långt och följer en gångväg (delvis 
gång- och cykelväg). Stråket är uppdelat i ett antal delsträckor 
vilka illustreras som pilar i tillhörande karta. En eller fl era pilar 
är samlade under ett namn, kopplade till platser utefter stråket.  
Varje delsträcka analyseras utifrån varje sinnes upplevelse (med 
undantag för smaksinnet eftersom det är svårt att konkret använda 
sig av i planeringen, det är sällan en bedömning av platsen kan 
göras endast utifrån smaken.) Delsträckorna utmed stråket 
har valts utifrån tydliga förändringar i karaktärer. Upplevelsen 
med varje sinne beskrivs var för sig, dagtid samt kvällstid (ca kl 
22.00). De huvudsakliga förändringarna i upplevelsen kvällstid, 
är att det blir mörkare och kallare. Det nämns inte under varje 
delsträcka. Synintrycken är i huvudsak beskrivna utifrån vad 
som syns i riktning mot söder. Beskrivningarna av upplevelsen 
är beroende av personens uppfattningsförmåga, väder- och vind 
förhållanden, årstid och tid på dygnet. För att lättare urskilja 
olika sinnesintryck har stråket även analyserats med bindel för 

ögonen. Då sinnesintrycken uteblir kan andra sinnesintryck 
bättre urskiljas. En seriell upplevelseanalys kommer även att 
göras utifrån planförslagets utformning för att visa hur Visby 
Öster kan upplevas efter genomförande av planförslaget. Före 
och efter kan sedan jämföras så att man ser vad som blivit bättre 
och om det kvarstår problem som behöver lösas.  Analysen 
genomfördes under november år 2005. För att analysen även 
ska fungera som underlag till planförslag under andra årstider, 
bör även analyser göras under andra tider på året. På grund 
av att examensarbetet inte sträcker sig över båda säsongerna 
kan ingen fullständig analys göras sommartid. Denna analys 
har kompletterats med en text som sammanfattande beskriver 
de största förändringarna för upplevelsen av planområdet 
sommartid.  

Pilarna på tillhörande kartor visar sträckans delstråk och dess 
rikting. Den röda pilen visar aktuell delsträcka. Där två pilar 
är markerade i samma karta ingår båda delsträckorna i samma 
beskrivning.
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1. Dalmansporten 

Dalmansporten är en port längs ringmurens nordöstra sida och leder ut i 
Östergravar, ett grönområde öster om ringmuren. Porten i muren lockar till 
att se vad som fi nns utanför. Rummet är ganska litet och har stenvalv i taket. 
Vinden sugs in genom öppningen i muren, vilket gör att det blåser mycket här. 
Det är kalla, kyliga vindar denna dag. När jag talar märker jag att ljuden är 
lätt ekande inne i portrummet. Utifrån akustiken upplevs rummet som ganska 
litet. Framför mig hörs fåglar som kvittrar och även ljud från trafi k. Jag kan 
även höra människor som rör sig i närheten, men det är svårt att lokalisera 
varifrån ljuden kommer. Jag kan känna grus under fötterna. Det är kallt, fuktigt 
och ganska mörkt och det luktar rå sten och jord. Här vill jag inte stanna länge 
och ljuset utanför lockar mig att gå ut. 

Kvällstid: Platsen är mycket mörk och rå. Rummet känns otryggt på grund av 
att man inte kan se om någon står utanför. Platsen ligger lite avskilt och det rör 
sig inte så många människor här. Belysning fi nns utmed gång- och cykelvägen 
mellan Dalmansporten och Kung Magnus väg, övriga stigar är inte upplysta.
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2. Östergravar

2a. Utanför porten är rummet stort, öppet och ljust.  Jag rör mig ut från porten 
mot öster, först på en grusad stig sedan över en bro som går över en vallgrav.  
Förändringen av underlaget känns med fötterna och märks även utifrån olika 
ljud. Gruset på stigen känns ojämnt medan träbron framför porten upplevs fast 
under fötterna.  Ljuden förändras när jag går ut på bron, från raspet i gruset 
till ett dovt ekande ljud och knakande på bron. Bortanför bron leder en gång- 
och cykelväg fram till Kung Magnus väg. Vallgraven under bron är beväxt med 
snåriga vildvuxna buskar. Längre fram syns gräsbeklädda kullar och ett fåtal 
träd, vilket ger ett mjukt intryck. Det jag ser sätter igång fantasin, det är en 
spännande plats som för tankarna till en svunnen tid. Här känns dofter från 
buskar och våta löv. Platsen är öppen och upplevs lätt blåsig, vilket innebär att 
den känns lite kall. Det blåser inte lika koncentrerat här som i portrummet. Ljud 
från biltrafi k som annars hörs på avstånd hörs tydligare här, men de nära ljuden 
av fåglar och vinden som susar i buskarna är starkare, vilket är trevligt. Platsen 
är annars relativt tyst, speciellt denna årstid (höst). Endast ett fåtal människor 
rör sig här. Grusade stigar leder blicken vidare åt olika håll. En nutida stad med 
lågmäld bebyggelse, syns på avstånd. 
 
Kvällstid: Platsen som jag går på är mörk. Muren är belyst med ett gult ljus. 
Men den är endast punktvis belyst och armaturerna ser ut att vara slumpvist 
utplacerade, uppsatta utan tanke på murens former. Platsen används inte mycket 
under kvällstid, då den är ödslig och mörk. Detta påverkar även ljudupplevelsen. 
Platsen är tystare kvällstid på grund av mindre trafi k och färre människor som 
rör sig i området.
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2b. Jag svänger av söderut efter bron och följer en grusad stig som först går 
uppför och sedan nedför en kulle. Ett stort långsträckt rum med stora gräsytor, 
mjuka kullar och buskar breder ut sig. Gräsmattorna runt omkring är mjuka 
att beträda. På min högra sida sträcker sig ringmuren som en lång vägg. Muren 
står för trygghet och styr upp rummets form. De öppna ytorna ger en känsla 
av frihet och inbjuder till lek. Ljudet från biltrafi k hörs tydligare här. När 
jag passerar ett stycke i muren som är lägre, kan jag höra enstaka bilar från 
innerstaden. Fågelsång och susande buskar dominerar inte.

Lite längre fram utefter sträckan kommer jag närmare Kung Magnus väg och 
trafi kljuden blir högre. Lastbilar dundrar så att luften vibrerar. Fågelsången är 
tydligt kopplad till träd och buskar. Ett fåtal människor passerar och fotsteg 
och röster hörs. Sista delen av sträckan passerar jag en gräsbeklädd vall och jag 
kan skymta en lekplats på andra sidan. Här blir det tystare, vilket bidrar till att 
rummet upplevs mindre. Det känns varmare för att vinden kommer bakifrån. 
Så här års känns dofter från löv och vått gräs. Det luktar på ett visst sätt när det 
är kallt även om man inte kan säga vad det är som luktar. Landskapet och den 
gamla stora muren gör platsen unik och upplevs inte som en central plats i en 
stad. Det påminner om en annan tid eller en saga. En grusad stig leder söderut 
och stadsbebyggelse syns längre fram. 

Kvällstid: Denna plats upplevs mörk och tom kvällstid. Stigen är inte belyst 
och platsen används inte mycket under kvällstid. Muren är belyst med ett gult 
ljus. Platsen är tystare än under dagtid, trafi ken är mindre och få människor rör 
sig i området. På avstånd ser jag belysning från parkeringsplatser, Östercentrum, 
gatubelysning och billyktor som passerar på vägen.

Ringmuren är belyst Vy mot parkeringen vid Österport

Östergravar, entré till Österport

Gångväg i Östergravar

Östergravar, entré till Österport, kvällstid
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3. Österport

3a. Jag har lämnat det stora gröna rummet med ringmuren och de gröna kullarna 
bakom mig, och befi nner mig på gränsen till en stadsmiljö. Platsen har stor 
kontrast i jämförelse med Östergravar intill, dåtid respektive nutid. Öster och 
söder om mig syns asfaltytor för parkering samt staket, stolpar, cykeluthyrning 
och varuintag. Jag upplever platsen som tråkig och fantasilös. I övergången mellan 
Östergravar och Österport möts gräs av asfalt och gatsten. Grusgången övergår 
i asfalt och längre fram till gatsten. Mötet är abrupt och utformningen känns 
oplanerad. Det blåser mindre här, vilket är skönt. Två ljudkällor dominerar platsen. 
Dels ett konstant brus från trafi ken på Kung Magnus väg, dels kortvarigare och 
starkare ljud  från de bilar som startar och stannar på parkeringen intill. Jag hör 
även vuxna och barn som pratar och skrattar och det hörs skrammel från cyklar. 
De ljuden är trevliga och berättar att det händer saker på platsen.

Kvällstid: Östertorg och dess bebyggelse är belyst och det lockar mig att gå 
dit. Kvällstid rör det sig färre människor här än på dagen, men till skillnad från 
Östergravar är denna plats inte helt folktom, vilket upplevs positivt. Det är 
tystare, men jag kan höra några bilar och gnissel från en buss som stannar till.
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3b. Cirka tio meter längre fram ser platsen annorlunda ut. Jag kommer in i 
ett nytt rum, mer välordnat än det förra, som sträcker sig i östvästlig riktning. 
Blicken dras först mot porten i muren, åt väster. Innanför porten syns tätare 
bebyggelse, en annan stad. Det väcker nyfi kenhet. Byggnaderna strax intill 
muren är i passande skala och bildar ett trevligt och förväntansfullt rum. Det 
luktar cigarettrök, asfalt och avgaser från bilar. Här känns även en svag doft 
av parfym från en butik intill och kaff e från ett café. Matställen och caféer är 
kopplade till olika smaker och dess dofter ger associationer till smaker. Här kör 
bilar alldeles nära och då och då nås jag av höga motorljud. Bilarnas ljud blandas 
med människors steg och röster. Ljuden kommer från olika håll och berättar 
att det rör sig många människor på platsen. Blandningen av ljud från olika håll 
upplevs förvirrande men även som en skön blandning – stadsljud. Byggnaderna 
till öster innehåller pizzeria och kiosk. De är inte lika tilltalande i utformning 
och ser lite slitna ut och passar inte riktigt in i miljön på platsen. Österut syns 
östercentrums handelsgata som ett avlångt rum. Hela platsen har gatsten som 
markbeläggning, vilket är vackert att se på men är ett ojämnt underlag att ta 
sig fram på. Det är en blandning av byggnader på platsen, en till tre våningar. 
Det fi nns öppningar och släpp mellan byggnaderna, vilka leder vidare i olika 
riktningar. Platsen upplevs som ett mellanrum och är en korsningspunkt som 
passeras och inte en plats att uppehålla sig vid. Bilar och människor rör sig kors 
och tvärs, vilket även ljuden bekräftar. Rakt fram, söderut, går en gång- och 
cykelväg och i anslutning till den fi nns bänkar och en cykelparkering.

Kvällstid: Bilar står parkerade här även under natten och taxibilar rör sig i 
området. Butikerna är stängda och platsen är tom och tyst. Viss belysning 
fi nns, belysningsstolpar, fasadbelysning och belysning i skyltfönster. Ett fåtal 
människor rör sig på platsen. Den är tystare under natten. 

Västerut,  Österport

Västerut,  Österport kvällstid

Söderut, kioskbyggnad kvällstid
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4. Skolporten

4a. Stråket övergår i ett smalt rum med en gång- och cykelväg vilken leder fram 
till en korsning över Skolportsgatan. Utmed västra sidan avgränsas rummet av 
byggnader och ringmuren och utmed den östra sidan av ett grönt plank. Rummet 
breddas gradvis fram till gatan där gång- och cykelvägen korsar Skolportsgatan. 
Platsen upplevs lugn och är tystare i jämförelse med Österport som jag just 
lämnat, vilket upplevs som en skön kontrast. Kråkor kraxar i träd intill, en cykel 
skramlar och människor som rör sig på Östertorg hörs bakom mig. Jag kan höra 
fl äktsurr från byggnaderna intill. Ljuden dämpas delvis och antalet synintryck 
minskas. Gång- och cykelvägen har ett jämnt, slätt underlag av asfalt. På platsen 
fi nns även gräsytor, vilka är mjuka att gå på. Den rika växtligheten ger intrycket 
av ett mjukt rum och det luktar gräs och löv. Närmare Skolportsgatan hörs 
bilarna mer igen.

Kvällstid: Platsen känns som ett mellanrum och den är lite för avskiljd för att 
kännas trygg och jag fortsätter gärna vidare till en plats där fl er människor rör 
sig. Platsen är dåligt upplyst. Inte heller muren är belyst och utgör istället en 
mörk vägg i rummet. Skolportsgatan och området kring Skolporten är ljusare. 
Ett gult ljus kommer från innerstadens belysning. Ljuset har en varm färg, men 
ger en konstig färg på omgivningen.
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4b. Där gång- och cykelvägen korsar Skolportsgatan öppnar sig platsen och 
blicken leds vidare till olika element i gaturummet. I väster ligger Skolporten 
där bilar och gående kan ta sig till innerstaden och åt öster syns bebyggelse och 
en vägkorsning mellan Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Trafi ken kring 
korsningen hörs mycket. Människor rör sig i området och ljud hörs från fåglar 
i träden och från människor som går och pratar, innanför och utanför muren. 
Flagglinor slår. Korsningen mellan gång- och cykelvägen och Skolportsgatan 
har nedfasade trottoarkanter. På andra sidan syns en grön park och där fortsätter 
gång- och cykelvägen.

Kvällstid: Platsen är delvis belyst. Ett gult ljus kommer från innerstaden och 
gång- och cykelvägen är belyst med ett kallare, vitare ljus. Platsen är tystare, 
men bilar rör sig i området. Platsen upplevs otrygg på grund av att få människor 
rör sig här. 

G/C-väg mot Murgrönan, kvällstid

G/C-vägen korsar Skolportegatan

Solbergaskolan åt väster

Solbergaskolan åt väster,  kvällstid
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5. Murgrönan

Gång- och cykelvägen fortsätter i ett långsmalt rum omgivet av träd och buskar 
som leder blicken söderut. Åt öster fi nns en park, Murgrönan, med träd, buskar, 
gräsmattor och bänkar och åt väster sträcker sig ringmuren. Gräsmattorna är 
mjuka och all grönska ger ett trevligt intryck. Trafi kljud från trafi ken utmed 
Kung Magnus väg och däribland många bussar, hörs mest här, vilket inte passar 
med parkens ljud. Det susar i träd och buskar, fåglar fl axar över huvudet och 
människor promenerar eller cyklar förbi vilket bidrar med trevliga ljud till 
platsen. Här känns en svag doft av blöta växter och löv, men vinden för även 
med sig otrevligare dofter från cigarettrök och bilavgaser. En bit fram ser jag att 
platsen öppnas upp igen.

Kvällstid: Belysning fi nns utefter gång- och cykelvägen och i parken intill, 
ett kallt ljus. Trots det upplevs platsen relativt mörk kvällstid. Muren är inte 
upplyst här. Ett fåtal människor rör sig på platsen kvällstid, i huvudsak cyklister 
och bussresenärer, vilket även påverkar ljudbilden. 
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6. Busstationen

Efter parken öppnar sig ett större rum. Österut fi nns asfalterade ytor och 
Visby busstation. Människor rör sig utmed gång- och cykelvägen eller väntar 
vid stationen. Bilar rör sig på avstånd. Rummet är platt utan höjdskillnader 
och upplevs tomt och lite ödsligt. På grund av att det inte är så mycket liv 
och rörelse upplevs platsen som lugn. Ljud hörs från människor som pratar 
och skrattar, steg i grus och på asfalt samt cyklar som rasslar förbi. Bildörrar 
slår på avstånd. Ljuden varierar i avstånd och styrka eftersom de förfl yttar sig.  
Bussarna dundrar, särskilt när de står på tomgång och det hörs mycket ljud 
från trafi ken på Kung Magnus väg. Utmed muren fi nns ett smalt stråk med 
gräsmatta. Den tråkiga utformningen vid busstationen lyfter inte platsen och 
blicken riktas mot bussarna istället för muren, vilken förlorar i dominans. En 
svag doft av våta löv känns. Vinden för med sig cigarettlukt, avgaslukt och svagt 
matos. Avgaser ger en obehaglig smak i munnen.

Kvällstid: Belysning fi nns på platsen och utmed gång- och cykelvägen.  
Busstationen är belyst. Muren är inte belyst och upplevs därför som en mörk 
vägg mot innerstan. Det kan vara svårt att orientera sig mot centrum och olika 
målpunkter i närliggande områden. Människor tar sig till och från bussarna 
och ett fåtal cyklister rör sig. Platsen blir tystare kvällstid.
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7. Kajsarporten

7a. Gång- och cykelvägen fortsätter söderut men smalnar av till en trottoar 
och får en otydlig utformning. Rummet smalnar av till följd av en avlång 
byggnad, ”tyghuset”, på östra sidan och gräsytan intill muren minskar på grund 
av en asfalterad parkering. Här kan man komma nära muren, men trots detta 
dominerar inte muren på platsen. Blicken leds istället mot bilparkeringen vilket 
medför att ringmuren inte får den uppmärksamhet den borde. Här känns lukt 
från bilavgaser. Det fi nns en vacker port i muren, Kajsarporten, men även den 
förtas av allt annat som rör sig på platsen. Ljud från biltrafi ken dominerar, 
dels trafi k på avstånd, dels från bilar som startar och kör runt på parkeringen. 
Bildörrar slår igen. Jag hör fågelkvitter från buskarna intill byggnaden och även 
människor som pratar och går i området. Markbeläggningen består till största 
delen av asfalt, men är ojämn och överlappad, speciellt kring Kajsarporten och 
övergången till trottoaren. 

Kvällstid: Belysning fi nns utmed gång- och cykelvägen samt vid parkeringen. 
Muren är inte upplyst. Det upplevs otrevligt att vistas här kvällstid. Ett fåtal 
människor rör sig i området, vilket även påverkar ljudbilden kvällstid. 

7b. Efter byggnaden öppnar sig platsen igen med en bilparkering. Gång- och 
cykelvägen tar slut och jag fortsätter på en smal trottoar mellan muren och 
parkeringen. Marken går uppför och nedför om vartannat på grund av ojämn 
markbeläggning. Det försämrar framkomligheten och ser tråkigt ut. Ljuden på 
platsen präglas av bilarnas motorer och dörrar, men även av människor som 
går. Det luktar mest avgaser. Ett stycke framåt passerar jag en cykelparkering. 
Muren viker av åt väster och gångvägen fortsätter runt hörnet.
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Kvällstid: Belysning fi nns utmed gång- och cykelvägen samt vid parkeringen. 
Muren är inte upplyst. Det upplevs otrevligt att vistas här kvällstid. Ett fåtal 
människor rör sig i området, vilket även påverkar ljudbilden kvällstid. Bilvägen 
en bit framför är upplyst och jag vill hellre vistas där.

8. Söderport
 

Jag följer muren, svänger av åt väster och kommer fram till en liten plats som 
avgränsas av träd och ringmuren. Här möts bilar, cyklar och gående för infart 
till innerstan vid Söderport. Söderport består av är en stor port för bilar och två 
mindre portar för gångare och cyklister. Jag ser en trafi kkorsning en bit söderut. 
Asfaltbeläggningen på gång- och cykelvägen samt parkeringen övergår till 
gatsten nära Söderport. Gatsten är vackert att se på men upplevs som ojämn 
och kan vara svårt att ta sig fram på. I och med att man kommer nära muren 
kan jag känna på muren med mina händer. Muren är kall och hela platsen 
upplevs rå, kanske på grund av att solen inte hunnit värma upp platsen ännu. 
Jag hör människor som pratar och även biltrafi k på nära håll. Det är mycket 
trafi k alldeles framför, men även på gator en bit bort. Ljuden förstärks och det 
mullrar mycket när bildäck kör över gatsten. Ljuden avtar tvärt när bilar och 
människor tar sig genom porten till innerstaden. Jag kan inte uppfatta någon 
tydlig lukt i den kalla luften, endast en svag lukt från avgaser och asfalt. Gång- 
och cykelvägen fortsätter söderut och västerut, utmed muren, fortsätter en stig 
omgiven av buskar och gräsmattor. Stigen ser inbjudande ut. Jag går in i en av 
portarna. Här luktar det jord och fuktig sten, jag känner fukt och kyla och det 
är mörkt. När jag kommer till portrummet förändras ljuden och det ekar av 
mina fotsteg. Porten utgör en tydlig förändring och påverkar upplevelsen för 
fl era sinnen och utgör en entré till innerstaden framför mig.
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Kvällstid: Belysning fi nns vid trafi kkorsningen söder om 
porten. Porten är belyst, men den södra sidan av muren upplevs 
relativt mörk. Vid porten rör sig jämförelsevis fl er människor 
och bilar än utefter murens östra sida. Kvällstid är platsen 
givetvis tystare än på dagen på grund av mindre aktivitet. Det 
lyser från innerstaden vilket är lockande.

Sommartid: Stråket upplevs annorlunda andra årstider 
och speciellt sommartid. Den varmare temperaturen bidrar 
självklart med att fl er människor rör sig ute, till fots, med cykel, 
med buss, bil, motorcykel etc eller bara sitter ute på en bänk 
eller i gräset för att njuta. Den bättre utnyttjade rörelsefriheten 
bidrar till att vi känner på fl er material när vi exempelvis sitter 
i gräset. Gräsmattor är mjuka och sköna att använda, och 
användas för olika fritidsaktiviteter. Det fi nns mer att titta på, 
fl er och starkare dofter, smaker och ljud. Sommartid dominerar 
växtlighetens dofter. Dofterna upplevs mest när vi befi nner oss 
nära doftkällan. Sommartid är staden delvis vaken även kvällstid, 
det är varmare och nätterna är ljusare. Detta påverkar även i 
stor grad ljudbilden, med mer trafi k, människor och musik. 
Sommarsäsongen i Visby skiljer sig markant i antal människor 

som rör sig i staden till skillnad mot andra delar av året. Även 
vilken typ av människor som fi nns där påverkar hur platser 
används. Turister har ett annat beteendemönster än bofasta, 
vilka exempelvis ägnar sig mer åt rekreation än transporter. 

Resultat 
Upplevelseanalysen visar att stråket bjuder på olika intryck och 
att upplevelsen varierar mer eller mindre utefter det. Många 
människor rör sig i området idag under dagtid, dels för att ta 
sig vidare till olika plaster, utföra ärenden men också bara för 
att promenera och njuta av platserna. Platser att stanna till på 
saknas. 
Att stråket skiftar i karaktär har både fördelar och nackdelar. 
Det kan upplevas osammanhängande och otydligt på grund 
av att stråket passerar ett antal olika platser, med olika skala 
på rummen etc. Variationen kan även ses som något positivt 
för upplevelsen. Den blandning av karaktärer som fi nns, 
skillnaderna mellan rum, skalor, material, ljudbild etc., gör 
stråket mer spännande. Det upplevs inte monotont utan bjuder 
på variation som kan väcka nyfi kenhet och fantasi.  

Variation får dock inte leda till otydlighet. Stråket upplevs 
idag i fl era avseenden som osammanhängande och har en 
otydlighet i hur man ska röra sig vidare. Exempelvis smalnar 
gång- och cykelvägen av till en trottoar och får en otydlig 
utformning intill Kajsarporten. Markbehandlingen är otydlig 
på grund av att olika material lappar över varandra, vilket i hög 
grad påverkar känselintrycken. Platsen utanför Österport är en 
rörig korsningspunkt för bilar, cyklar och gående. Utformning 
i övergången mellan Östergravar och Östertorg upplevs som 
oordnad och är otydlig för synen, känseln och delvis även 
hörseln. En blandning av material används i markbehandlingen 
där grusgången övergår i asfalt, med kanter, till gatsten. Platsen 
upplevs som bortglömd och utgör en dålig entré till Östergravar 
norrut och till Österport söderut. Genom tydligare utformning 
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kan platsen bli en entré som lockar människor att röra sig där. 
Det är även viktigt att stråket kan fungera som ledstråk, där 
utformning av en viss typ av plats eller rörelseyta utformas 
konsekvent.

Upplevelsen kan gynnas positivt genom tydlighet i 
utformningen. Genom tydlighet i hur man rör sig på platsen 
kan uppmärksamheten och sinnesintryck riktas mot andra 
delar och element på platsen. Tydligheten kan även visas när 
fl era sinnen berättar samma sak, exempelvis vid Österport där 
lukten (tillsammans med synen, hörsel och känseln), talar för 
att olika aktiviteter äger rum. Här känns exempelvis en svag 
doft av parfym från en butik och kaff e från ett café och det 
luktar även asfalt och avgaser från bilar.

De förändringar som kan upplevas med olika sinnen kan 
förtydligas eller medvetet tonas ner. Vissa sinnesintryck ger 
positivare intryck än andra, men det beror även på platsens 
egenskaper. Ofta är det just skillnaderna som gör platsen 
spännande och dessa kan lyftas fram som en kvalité som 
berikar upplevelsen av platsen. Rummens storlek och innehåll 
påverkar i hög grad ljudupplevelsen. Trafi kens ljud dominerar 
dock ljudbilden, men kan överröstas av andra ”starkare” 
sinnesintryck.  I området vid Östergravar och Dalmansporten 
domineras sinnesintrycken av naturen och platsen ger som 
helhet ett positivt intryck. 

Portar är element som leder till nyfi kenhet. De fungerar som 
entréer till nya rum och deras begränsade öppningar gör att 
det nya inte avslöjas på en gång. Synen, lukten och hörseln kan 
antyda vad som döljer sig på andra sidan. När det nya rummet 
intas är sinnena på helspänn för att avläsa och ta in intryck. 
Det fi nns ett fl ertal portar i anslutning till stråket som visar 
på detta. Portar, öppningar och växlingar mellan stora och små 
rum skapar spänning vilket är positivt för upplevelsen. Genom 

att placera byggnader på ett medvetet sätt kan nya rum skapas, 
för att skapa spänning utmed stråket.

Upplevelsen av stråket ändras under natten till största delen 
beroende på synen. Belysningen av de olika platserna är 
en viktig faktor för att i överhuvudtaget vistas på platsen. 
Övriga sinnen påverkas också men förändras inte i lika stor 
utsträckning jämfört med intrycken under dagtid. Till följd av 
dålig belysning vistas färre människor på platserna, vilket också 
påverkar de andra sinnena exempelvis i form av mindre ljud. 


