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Förord 
Detta arbete är skrivet av Sonny Nordström våren 2014 och utgör kandidatarbetet för kandidatprogrammet för Fysisk Plan-
ering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Sonny Nordström
2014.05.26

sammanFattning
Ronneby torg är beläget centralt i Ronneby stadskärna i sydöstra Blekinge. På denna plats går det att identifiera tre problem 
som utgör brist på människor (social hållbarhet), rumslighet (mötesplats) och vegetation (ekologisk hållbarhet). Tidigare har 
torgets södra del innefattat en stadspark vid namn ”Gröna Torget” medan hela torget idag utgörs av en hårdgjord yta med inslag 
av träd i dess kanter. Det finns ett behov från Ronneby kommun att utveckla torget som en mötesplats, då kommunen utlyst en 
förslagstävling av just denna anledning. Detta leder fram till problemformuleringen ”Hur kan Ronneby torgs utformning omge-
staltas för att bidra till ekologisk och social hållbarhet samt utgöra en bättre fungerande mötesplats i staden?”.

För att lösa dessa problem skapades en alternativ gestaltning av torget. Denna baserades på en frågeställning, med under-
liggande frågor kring människor, utformning och värden, som besvarades med metoder och tidigare forskning. Den tidigare 
forskningen berör människan i det offentliga rummet samt vegetationens påverkan på människan. Metoderna innefattades av 
kartstudie för att förbereda för ny gestaltning, inventering av platsens utformning, observation av människors rörelsemönster 
samt intervju för att få vetskap om betydande värden på torg respektive i park. Fältarbetet ägde rum på Ronneby Torg och i 
Hoglands park i Karlskrona. Det framkom av intervjuobjekten att betydande värden på torg är torghandel och rörelse medan 
det i parker är rekreation och vegetation. Gemensamma värden identifierades som interaktion och möten. Den slutliga gestalt-
ningen innefattade:

Torget - En plats för arrangemang och torghandel
Parken - En plats för rekreation och fysisk aktivitet
Tillsammans - Det ”Gröna Torget” för interaktion och möten
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Del 1 utgörs av introduktionen och är den inledande delen i 
detta arbete. Introduktionen berör bakgrunden till arbetet likväl 
dess syfte och problemformulering.

introduktion

del 1.0
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Ronneby är beläget i Blekinge län i sydöstra Sverige.  (Se 
Bilaga 01 - Sida 76) Närliggande orter är Karlskrona i öst 
och Karlshamn i väst. Torget i Ronneby är centralt placerat 
i stadskärnan och angränsar till betydande stråk i staden. 
Kartan på nästkommande sida illustrerar Ronneby tätort 
där torget är markerat i rött. 

Det går att identifiera tre problem på torget som var och en 
utgörs av brister. Till att börja med är torget inte särskilt 
välbesökt utan det är få människor som vistas på torget 
under gängse dagar utan diverse tillställningar. Vilket leder 
fram till det första problemet ”brist på människor” som 
utgör en social aspekt. Detta kan bero på överliggande 
faktorer som påverkar densiteten av människor på torget. 
Att undersöka dessa faktorer är dock belägna utanför detta 
arbetes avgränsning. Men det är viktigt att påpeka dess 
existens och att de funnits med i åtanke under framarbetat 
förslag. Hypotetiskt sett kan detta bero på att:

bild 01 - torget 1960, vy mot norr

bild 02 - torget 2014, vy mot norr

karta 01 - torget i Förhållande till ronneby tätort

sWereF99 - 6229577, 517171 / Wgs84 - 56°12’38.9”n 15°16’36.6”e

1.1 bakgrund

• Det idag har skett förändringar i människors sociala liv. 
Verkliga möten och vardaglig kommunikation har till 
stor del bytts ut mot en virtuell sådan.

• Torget är relativt stort i förhållande till Ronneby, som 
är en liten tätort med knappt 12 000 invånare.

• Närliggande stora orter har större utbud av aktiviteter 
och handel, vilket lockar Ronnebys befolkning.

• Nyetablerade köplador utanför stadskärnan konkur-
rerar ut butiker och dylikt kring torget i stadskärnan.

• Stadskärnan innehar en tät kvarterstruktur men är 
trots detta gles, där bebyggelse har spridits ut och 
förtätning av öppna ytor i staden uteslutits.

Detta problem kan relateras till det andra problemet ”brist 
på rumslighet”, som utgörs av att torgets stora och öppna 
yta medför effekten av att torget är folktomt, vilket rör 
torget som mötesplats. Det bör dock påpekas att det rör 
sig om definierad rumslighet, då det går att urskilja rum på 
torget. Torget utgjorde under 1960-talet en plats i form av 
delvis en park vid namn ”Gröna torget” och delvis ett torg 
vid namn ”Stentorget”, medan det idag består av en hårdg-
jord yta med inslag av träd och planteringar i dess utkanter. 
Detta innebär att torget inte riktigt lever upp till dess namn 
”Gröna torget” i dagsläget, vilket utgör det tredje problemet 
”brist på vegetation”, som är en ekologisk aspekt. Denna 
brist är självfallet varierande beroende på individuell 
värdering, baserat på hur respektive individ tolkar platsens 
vegetationsutbud.

Det finns idag ett intresse hos kommunen att utveckla torget 
till en mötesplats, då det utgör ett specifikt kännetecken 
för staden (Ronneby kommun 2012:11-12).  I Ronnebys 
Översiktsplan från 2006 poängterades det faktum att ett 
centrumförnyelseprojekt skulle påbörjas, vars resultat 
senare kom att presenteras i ett gestaltningsprogram över 
Ronneby stadskärna år 2012 (Ronneby kommun 2006:43). 
Kommunen utlyste en tävling år 2012 med anledning av 
en omgestaltning av torget, där White Arkitekter tog hem 
segern. Tävlingens syfte var att utveckla stadsmiljön och 
omvandla torget till en mötesplats. (Ronneby kommun 
2014b) I dagsläget pågår en intern utredning om de 
förslag som inkommit för vidare diskussion, menar David 
Gillanders, stadsarkitekt inom Ronneby kommun01. Det kan 
finnas underliggande intentioner från Ronneby kommun att 
utveckla torget utöver syftet att utveckla det som mötesplats. 

01 - teleFonsamtal med david gillanders, stadsarkitekt 

inom ronneby kommun, 2014-05-16
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Ett antagande är att torget utgör en viktig central punkt i 
staden som kan fungera som utgångspunkt till övriga delar 
av staden. Även att ett mer tilltalande torg gör detta mer 
attraktivt för Ronnebys befolkning och turister att vistas 
på. Det faktum att fler människor kan tänkas vistas på och 
kring torget kan bidra till handeln i stadskärnan. 

I en debatt om Ronneby torg på Disqus, med anledning 
av denna tävling, menade flera deltagande, som delvis var 
boende i Ronneby, på att det nuvarande torget för stort 
för stadens storlek och att det behövde delas upp i flera 
rum (Disqus 2014). En av de deltagande skrev att ”…det 
är inte storleken det beror på utan [det är] gemytligheten 
som lockar. Dela upp [torget] i mindre “rum” med mycket 
grönt…”.

Det finns alltså en betydelse, från både kommun och 
invånare, att utveckla torget i Ronneby för att göra det mer 

tilltalande för människor att vistas där. Om ett nytt förslag 
arbetas fram bör rimligtvis hållbara aspekter inom främst 
den sociala och den ekologiska dimensionen beaktas, för att 
knyta an till en pågående planeringsdiskurs angående just 
sociala och ekologiska aspekter. Diskursen berör vegeta-
tions positiva påverkan på människor och miljön i städerna 
och hur detta kan stärkas. Enligt Statens folkhälsoinstitut 
bidrar vegetation till att människors fysiska liksom mentala 
hälsa stärks och till en social gemenskap. Träd och annan 
grönska bidrar även till att rena luften från föroreningar och 
sänka temperaturen. (Johansson, Kollberg och Bergström 
2009:14; Olsson 2013a 2013:11)

Detta leder in arbetet till dess syfte som berör av en omge-
staltning av Ronneby torg inom den sociala liksom den 
ekologiska dimensionen av hållbarhet, där Ronneby torg 
ska utgöra en vegetationsrik mötesplats och leva upp till 
namnet ”Gröna torget”.
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Torg - Enligt Boverket inrymmer ett torg bland annat 
kiosker, serveringar, kollektivtrafik och parkeringsplatser 
samt torghandel av olika slag. (Boverket 2014a) Torghandel 
utgörs av saluförande av diverse varor och kan även ske vid 
marknader, enligt Nationalencyklopedin (2014a).

Park - Enligt Nationalencyklopedin utgör en park en större 
trädgårdsanläggning som kan innefatta grönska i form av 
gräs-, busk-, träd- och blomsterplanteringar, vatten i form 
av kanaler, dammar och fontäner samt stråk i form av 
promenadvägar. Utöver detta kan en park även innehålla 
mindre byggnadsverk, skulpturer och paviljonger. (Nation-
alencyklopedin 2014b) Boverket framlägger en liknande 
beskrivning. De benämner park som en plats för alla slag 
av parkanläggningar, där bland annat gång- och cykelstråk 
samt planteringar ingår. (Boverket 2014b) 

Offentlig plats - Både torg och parker och vad dessa platser 
innehåller är en del av offentlig plats (Ordningslagen 1993). 
Offentliga platser benämns även som offentliga “rum”.

Vegetation - Hela jordens så kallade växttäcke utgör olika 
former av vegetation. (Nationalencyklopedin 2014c) Vege-
tation är synonymt med det något slarviga ordet ”grönska”. 
Exempel på vegetation är träd, buskar, blommor och andra 
växter samt gräs. 

Rekreation - Enligt Nationalencyklopedin (2014d) är 
rekreation synonymt med återhämtande av krafter genom 
att vistas i en avkopplande miljö. 

Rörelsemönster - Rörelsemönster innebär den linje eller i 
den riktning människor rör sig på platsen.

Användning - I detta arbete ska användning komma att 
utgöras av hur människor använder en plats. Exempel på 
detta kan vara att gå, sitta, leka och uträtta ärenden på en 
plats. 

Funktion - Funktioner går hand i hand med ordet avgrän-
sning som beskrevs ovan. Har platsen exempelvis en bänk 
innebär detta att den har en direkt funktion där männi-
skor kan sitta och flertalet indirekta funktioner i form av att 
detta även möjliggör läsning liksom möten och så vidare.

Trade-off - En så kallad ”trade-off” innebär en avvägning av 
olika intressen där ett intresse måste ge vika för det andra. 
Således handlar detta om att kompromissa, där ett intresse 
måste minska för att ett annat ska kunna öka. (Dictionary.
com 2014)

Strategier - Strategier ska komma att stå till grund för 
framarbetandet av gestaltningsförslaget. Ordet strategier 
kan i detta arbete liknas vid riktlinjer eller principer.

1.4 begrePP

Syftet med detta arbete är att skapa en alternativ gestalt-
ning av Ronneby torg som motverkar de tre problemen 
”brist på människor”, ”brist på rumslighet” samt ”brist på 
vegetation” som kan identifieras på platsen. Därmed är 
social hållbarhet, mötesplatser och ekologisk hållbarhet 
centralt i förarbete såväl gestaltning av förslaget. Det ska 
komma att ske en studie av människors rörelsemönster på 
torg och i park samt en undersökning om vad människor 
anser är av betydande värde på sådana platser. Litteratur 
som berör ämnena mötesplats och vegetation ska även 
studeras. Baserat på framkommen information i litteratur 
och från metoder ska strategier struktureras upp för att stå 
till grund för det gestaltningsförslag som ska arbetas fram. 
Gestaltningsförslaget ska komma att lösa problemet med de 
tre bristerna, viket utgör målet med detta arbete. Förslaget 
utgörs av slutsatsen och presenteras i kartor, bilder och text.

1.2 syFte

Genom följande problemformulering ska syftet besvaras.

Hur kan Ronneby torgs utformning omge-
staltas för att bidra till ekologisk och social 
hållbarhet samt utgöra en bättre fungerande 
mötesplats i staden?

För att söka svar på detta och gestalta ett förslag, krävs 
det även att torg och parkers karaktärsdrag liksom männi-
skors behov undersöks. Därför har följande frågeställningar 
strukturerats upp. 

1. Vilka karaktärsdrag går att finna på ett torg respek-
tive i en park?

2. Hur påverkas människan av den fysiska 
utformningen?

3. Vilka funktioner och värden på ett torg respek-
tive i en park lockar människan att besöka sådana 
platser?

4. Hur påverkar vegetation människan och miljön?

1.3 Problem- 
Formulering
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ämne
Det ämne detta arbete utgörs av är gestaltning av en offen-
tlig plats. Arbetet behandlar hur ett torg kan bli mer tillta-
lande att vistas på och detta genom att integrera vegetation 
för att bidra till ekologisk och social hållbarhet. 

tid
Avgränsningen i tid utgörs av perioden 31:a mars till 26:e 
maj 2014. Det vill säga tidsramen då kandidatarbetet under 
denna kurs pågår. 

rum
Den rumsliga avgränsningen för förslaget utgörs av 
Ronneby torg. Ronneby torg gränsar mot Kungsgatan i norr, 
Strandgatan i söder samt Västra Torggatan i väst och Östra 
Torggatan i öst. 

Vid tillämpning av metoder på fält har, förutom Ronneby 
torg, Hoglands park i Karlskrona utgjort en information-
skälla och därmed ytterligare en avgränsning. Denna park 
gränsar mot Östra Vittusgatan i norr, Parkgatan i söder samt 
Landbrogatan i väst och Norra Kungsgatan i öst. 

Mer information om Ronneby torg och Hoglands park 
presenteras i Del 2.

val av Plats
På grund av tidsramen för detta arbete, valdes platser att 
studera som finns inom ett rimligt geografiskt avstånd. Bort-
sett från valet av plats att arbeta med baserat på geograf-
iskt avstånd, var det två andra aspekter som var betydande. 
Dels var det att både torget och parken skulle vara belägna i 
stadskärnan på marknivå och dels att dessa skulle vara till-
gängligt för alla människor. Både torg och stadsparker är 
ofta belägna i stadskärnan, vilket innebär att platsen ska 
vara belägen på landytan. Med landyta menas mark, vilket 
därmed utesluter att platsen är placerad på byggnadstak. 
Om en plats är privat är det endast vissa personer som kan 
beträda och använda den. Om platsen är inhägnad och låst 
under vissa tider av dygnet likväl är sadistiskt utformad 
innebär det även att inte alla har tillgång till den. Detta 
innebär att även personer med funktionsnedsättning av 
något slag ska kunna vistas på platsen. Därför ska platsen 
vara offentlig och tillgänglig för alla människor. 

människan
Föregående stycke påvisar att alla ska ha tillgång till platsen. 
Dock kan inte detta arbete undersöka alla dessa människors 
individuella egenskaper. Undersökningen i detta arbete 
inkluderar därför hur utformningen av platsen påverkar 
människan som vistas där – oberoende av människors indi-

1.5 avgränsning

viduella bakgrund, egenskaper och förutsättningar. Därmed 
ska en generalisering av människan komma att stå till grund 
för detta arbete. Däremot kan åldern spela en roll i hur 
människan uppfattar rummet och är en relativt lätt param-
eter att ta hänsyn till. En plats som uppfattas som liten för 
en vuxen kan uppfattas som stor för ett barn. Därför ska det 
komma att finnas en viss betoning på denna aspekt. Anled-
ningen till denna avgränsning är att arbetets omfattning blir 
alltför tidskrävande i fall alla parametrar skulle tas med och 
därmed står utanför tidsramen för detta arbete. Med grund 
i detta har alltså denna generalisering gjorts. För att skapa 
en djupare förståelse för hur människor med olika individu-
ella utgångspunkter och bakgrund påverkas, krävs en mer 
omfattande undersökning som kan utveckla detta arbete. 

hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet kommer att diskuteras i viss mån, 
dels på en samhällelig nivå och dels på en lokal nivå. Men 
som syftet och problemformuleringen påvisar är det främst 
social och ekologisk hållbarhet som i detta arbete kommer 
att behandlas. Social hållbarhet rör människan och dess 
vistelse på offentliga platser. Ekologisk hållbarhet rör vege-
tation och dess påverkan på miljön och människan. 
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1.6 litteratur

gehl
”Life Between Buildnings” är författad av arkitekten och 
professorn Jan Gehl. I denna bok redogör Gehl för samhäll-
splaneringens påverkan på utemiljön och människor som 
vistas i dessa. Han presenterar principer av humanistisk 
planering i städer som kan tillämpas i nutida planering och 
diskuterar brister i äldre stadsbyggnadsparadigm. Gehl 
lyfter sociala aspekter angående bland annat hur männ-
iskan tenderar att te sig i vissa miljöer och framlägger en 
teori om olika aktiviteter i stadsrummen som påverkas på 
olika sätt av utformningen. (Gehl 2011)

Denna bok har bidragit med information om utformningens 
påverkan på människor och bringat förståelse i hur männi-
skor agerar på ett visst sätt på en viss plats.

movium och slu
Lunds kommun har i samarbete med Movium och forskare 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet arbetat fram ”Hela staden 
- argument för en grönblå stadsbyggnad”. I detta dokument 
beskrivs argument för att på ett långsiktigt sätt integrera 
vegetation i staden och på så sätt skapa en hållbar stads-
byggnad. Dessa argument kategoriseras in i fem aspekter, 
vilka är ekonomi, hälsa, livskvalitet, attraktivitet och klimat 
där varje aspekt har fyra underrubriker. (Olsson 2013a)

Till detta dokument har även en sammanfattning givits 
ut av samma författare. Detta dokument benämns ”Varför 
urban natur? Hela staden - argument för en grönblå stads-
byggnad” och redogör kortfattat för de mest bärande argu-
menten från originaldokumentet. (Olsson 2013b)

Dessa dokument har bidragit med information rörande 
vegetationens påverkan på människan liksom klimatet 
och vilka fördelar som finns genom att integrera grönska i 
staden.

statens Folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut har givit ut ”Grönområden för fler – 
En vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för 
bättre hälsa” med syftet att bidra med kunskap och erfar-
enheter rörande vegetationens påverkan på den mentala 
och fysiska hälsan samt hur planering för grönområden 
bör ske.  Dokumentet är författat av Anna-Karin Johansson, 
Sara Kollberg och Kent Bergström. I dokumentet finns även 
information om tillgänglighet och olika befolkningsgrup-
pers behov av vegetation. (Johansson, Kollberg och Berg-
ström 2009) 

Detta dokument har bidragit med en djupgående bild av hur 
människan påverkas samt vad som bör finnas med i åtanke 
vid planering av ett vegetationsrikt område. 

landskaPsarkitektur
I boken ”Guide till svensk landskapsarkitektur” finns en 
samling av tvåhundra miljöer i form av parker, trädgårdar 
och torg som anlagts de senaste fyrahundra åren från Malmö 
i söder till Tornehamn i norr. Fjorton författare och arkitek-
tföretag har skrivit beskrivningarna av de olika projekten, 
där bland annat Thorbjörn Andersson, Dan Hallemar och 
Anders Kling har bidragit. I boken finns även information 
om den svenska landskapsarkitekturens historia och dylikt 
från 1100-talet till idag. (Andersson, Hallemar och Kling 
2013) 

Boken har funnits tillhanda som inspiration om inte mer till 
kunskap om miljöer samt historiken kring stadsparker och 
dylikt. Den har även bidragit med information om miljöer 
som kan vara relevanta att studera. 

ronneby kommun
Information till detta arbete har även inhämtats från två 
källor utgivna av Ronneby kommun. Den ena är Ronneby 
kommuns översiktsplan från 2006 och den andra är ett 
gestaltningsprogram över Ronnebys stadskärna från 2012. 

Ronneby kommuns översiktsplan vid namn ”Översiktsplan 
2006 Ronneby kommun” har funnits till hjälp som utgång-
spunkt för annan faktasökning om Ronneby. Den bidrog 
även med kommunens visioner om ett hållbart samhälle 
som inkluderar den sociala, ekonomiska, och ekologiska 
dimensionen. (Ronneby kommun 2006)

Ronneby kommun har arbetat fram diverse direktiv om 
utemiljön i stadskärnan, vilket torget tillhör. Detta beskrivs i 
dokumentet ”Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna 
– råd och riktlinjer för utemiljön”, vars syfte är att skapa en 
trivsam och tillgänglig stadskärna. Dokumentet behandlar 
bland annat restriktioner kring material, grönska, gatu-
inventarier såsom möbler samt belysning och fasader. 
(Ronneby kommun 2012) 

Detta dokument har varit till hjälp för att kunna utveckla 
ett realistiskt förslag på en omgestaltning av torget som är i 
enlighet med stadskärnans ideal. 
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1.7 disPosition

Detta arbete består av åtta delar. Del 1 utgörs av intro-
duktionen som känt innehåller inledande information 
om arbetet. Planeringsförutsättningarna för valt område 
presenteras i Del 2. I Del 3 presenteras de valda metoderna 
följt av en teoretisk överblick i Del 4. Därefter presenteras 
resultatet av framkommen information från metoderna i 
Del 5. Utifrån information framkommen under resultat- och 
teoridelen ska frågeställningen komma att besvaras och 
strategier arbetas fram som förslaget ska grundas på, vilket 
presenteras i Del 6. I Del 7 presenteras och beskrivs gestalt-
ningsförslaget i text, bilder och kartor, vilket utgör arbetets 
slutsats. Del 8 utgör den slutliga delen med en samman-
fattande redogörelse för förslaget där de bärande punk-
terna tas upp. Varje del inleds med mer specifik information 
om dess innehåll.



14-2

I Del 2 presenteras planeringsförutsättningarna gällande 
Ronneby torg samt en beskrivning av Hoglands park som 
utgjort en informationskälla.

Planerings-
Förutsättningar

del 2.0
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historia
Ronneby är Blekinges äldsta stad och tillhörde Danmark 
från 1230-talet fram till slutet av 1650-talet. Staden 
utgjorde en strategisk placering vid ån som möjliggjorde 
transport med segelbåtar. Heliga Kors kyrka (mer informa-
tion på sida 18) byggdes under den så kallade dansktiden. 
Under 1700-talet började de första industrierna ta fart. 
Ronneby blev en viktig industristad i och med Kockums 
Emaljerverk, Kockums Jernverk och Djupafors pappers-
bruk. Hälsobrunnen, vid namn Ronneby Brunn, blev Sver-
iges största och mest besökta kurort från 1700-talet fram 
till 1920-talet. Brunnsparken erbjuder idag många aktiv-
iteter och en vacker natur. (Visit Ronneby 2014; Ronneby 
webbplats 2014)

beFolkning
Ronneby kommun innehar en befolkningsmängd på knappt 
27 900 personer, där ungefär 11 800 bor i tätorten Ronneby. 
(Ronneby kommun 2014a) Befolkningens åldersfördelning 
är cirka 20 procent i åldrarna 0-19 år, 60 procent i åldrarna 
20-64 år samt cirka 20 procent i åldern från 65 år (Ronneby 
kommun 2006:42).

ronnebys vision
Kommunen har i översiktsplanen angett visionspunkter 
vid namn ”Vision 2020”, som utgör riktlinjer för Ronnebys 
framtid. Dessa består bland annat av att kommunen ska 
kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer samt goda kommu-
nikationsförbindelser. Även att kommunen präglas av en 
social och etnisk integration liksom demokrati, jämlikhet 
och jämställdhet. Kommunen strävar efter att cirka 30 000 
invånare bor i kommunen år 2020. (Ronneby kommun 
2006:12)

Kommunen presenterar även generella hållbara mål inom 
den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen. 
Social hållbarhet, enligt Ronneby kommun, är att skapa 
jämställdhet, demokrati samt god hälsa och goda livsvillkor. 
Medan ekologisk hållbarhet innefattar att människan och 
naturen samspelar med varandra och att omgivningen 
är en betydande förutsättning för mänskligt liv. Slutligen 
innefattar den ekonomiska hållbarheten ett välfungerande 
samhälle och vägnät. (Ronneby kommun 2006:10-11)

kommunikation
Europaväg 22, som leds i öst-västlig riktning, trafikerar 
Ronneby och är tillgänglig via de tre av- och påfarter som 
finns norr om staden. Ronneby har ett resecentrum för buss 
och tåg. Tågsträckan utgörs av Blekinge kustbana vilken 
trafikerar orter från Karlskrona i öst till Malmö i väst. I 
Kallinge, cirka sex kilometer från Ronneby, finns en flyg-
plats vid namn Ronneby Airport lokaliserad.

handel
Torget är beläget mitt i stadskärnan. I stadskärnan finns 
gym, banker, mataffär, apotek, klädesbutiker, kontor, inred-
ningsbutiker, restauranger och caféer samt frisörsalonger 
med fler. 

Norr om stadskärnan finns ett externhandelsområde. 
Området innehåller mataffärer, sportbutik, bilhandlare och 
verkstad, biltvätt, kontor, tankningsstationer, byggvaruhus 
och inredningsbutik. Detta område är beläget relativt nära 
stadskärnan, men innehar en skild utformning av bygg-
nadsstrukturen, vilket kan ses på kartan.

2.1 ronneby karta 02 - vy över ronneby tätort med omnejd. 

torg markerat med röd linje
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2.2 ronneby torg

karta 03 - vy över ronneby torg med omgivande gator 

och stråk, torget är markerat med röd linje

historia
Den övergripande delen av Ronneby stadskärnas nuvarande 
struktur har funnits sedan antagandet av 1864 års stad-
splan. Vid denna tidpunkt anlades Ronneby Torg i dess 
nuvarande utformning. (Ronneby kommun 2006:42) I 
söder rinner Ronnebyån och i norr leds ett stråk från torget 
mot Heliga Kors kyrka via Munktrappan. Precis som idag 
delade Karlskronagatan torget två delar, en sydlig och en 
nordlig. Torgets södra del utgjordes tidigare av en stad-
spark, men har sedan dess fått en ny hårdgjord utformning. 
Ronnebyån fungerade som en led för skärgårdstrafik en bit 
in på 1900-talet och vid Söderbro, sydväst om torget fanns 
ett tågstopp beläget på 1950-talet. I början av 2010-talet 
byggdes en strandpromenad längsmed ån som nås från 
torgets södra del.02

torget och dess omgivning
Torget är beläget centralt i Ronneby tätort och är anslutet 
till viktiga omkringliggande stråk. Stråken består av Strand-
gatan i söder, Kungsgatan i norr samt Karlskronagatan 
som kopplar samman östra sidan av Ronneby stad med 
den västra samt som skär genom torget och delar upp det 
i en nordlig och en sydlig del. Den norra delen benämns 
”Stentorget”, medan den södra ”Gröna torget”. (Ronneby 
kommun 2012:5) I norr finns den så kallade Munktrappan 
belägen som leder upp mot Heliga Kors kyrka. I söder finns 
bron Söderbro som är ett av de stråk som binder samman 
den västra sidan av ån med den östra. 

arrangemang
På torget anordnas mindre marknader främst under 
sommarhalvåret. I december äger Ronnebys julmarknad 
rum, medan i juli anordnas marknaden ”Tosia Bonnadan” 
med tillhörande tivoli. Olika event såsom konserter och 
evenemang sker främst under högtiderna.

byggnader
Själva torget omfattar ingen bebyggelse, men omges av 
byggnader i norr, väst och öst. Omkringliggande bygg-
nader utgörs i norr av bank och klädesbutiker, medan i 
väst av turistbyrå, restauranger, blomsteraffär, banker och 
en klädesbutik. I öst finns två caféer, glasskiosk, klädes-
butik, mobilskalsbutik samt entrén till Diamanten som 
är Ronnebys shoppinggalleria innehållande bland annat 
klädes-, spel- och kosmetikabutiker. Närliggande affärer 
på Karlskronagatan och Kungsgatan är elektronikkedjor, 
inredningsbutiker, klädesbutiker och ytterligare en bank.

detaljPlan/riksintressen
Platsen innefattar inte några riksintressen (Ronneby Torg 
2012:6). Befintlig detaljplan från 1996 kan behöva att revi-
deras vid en omgestaltning.

02 - intervjuobjekt som bott i ronneby sedan 1950-talet.
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2.3 hoglands Park

inFormationskälla
För att kunna integrera vegetation på Ronneby torg, bör 
vetskap sökas om hur en vägvisande park fungerar och 
används. I boken ”Guide till svensk landskapsarkitektur” 
anges Hoglands park i Karlskrona utgöra en av de tvåhundra 
vägvisande miljöer som boken behandlar. (Andersson, 
Hallemar och Kling 2013:220) I och med detta och det 
faktum att parken är geografiskt väl belägen samt att 
parken utgör en stadspark, fungerar Hoglands park som en 
relevant och informationskälla. 

Bilaga 1 erbjuder mer information om Hoglands parks plac-
ering i relation till Blekinge län. (Se Bilaga 01 - Sida 76)

historia
Hoglands park, vars plan ritades av Fredrik Magnus Piper 
år 1814, är beläget på centrala Trossö i Karlskrona. Parken 
anlades cirka 1820 för att utgöra Sveriges andra offent-
liga park samt fungera som en plats för både prydnad och 
hälsa. Dess parktyp är stadspark och är något stram i dess 
utformning och innehåller en bred artrikedom. En modern-
isering av parken, med bland annat en friare placering 
av träd, skedde år 1863 av Knut Forsberg. (Andersson, 
Hallemar och Kling 2013:220)

Parken och dess omgivning
Parken gränsar mot Östra Vittusgatan i norr, Parkgatan i 
söder samt Landbrogatan i väst och Norra Kungsgatan i öst. 
I norr finns ett busstorg beläget.

byggnader
Parken innehar en nybyggd restaurang med uteservering i 
dess södra del. I parkens omgivning finns ett kontor i norr 
och en shoppinggalleria i söder. Längsmed den västra och 
östra sidan finns kontor, restauranger och caféer samt 
butiker för bland annat heminredning.

karta 04 - vy över hoglands Park med omgivande gator 

och stråk, Parken är markerad med röd linje
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Del 3 utgörs av metodavsnittet, där respektive metods syfte, 
urval och avgränsning, tillvägagångssätt samt argumentation 
för och emot beskrivs.

metod

del 3.0
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3.2 metodval

er-Aided Drafting) finns tillgängligt digitalt. Genom att 
omarbeta kartdata kan orelevant information sållas bort för 
att skapa en tydligt läsbar struktur. Kartorna möjliggör att 
kommentarer och notiser kan antecknas ned och ritas ut på 
kartan. Därmed fungerar denna metod som ett komplement 
till främst observation och inventering.

argumentation och kritik
Vid kartstudie framgår endast information i fågelperspektiv, 
vilket innebär att denna metod är beroende av en observa-
tion och en inventering av platsen. Det kan vara problem-
atiskt att urskilja detaljer liksom att skapa en rumsuppfa-
ttning från ovan. Det kan även finnas svårigheter att tolka 
nivåskillnader utefter värden. Det är därmed viktigt att 
kartstudien endast står för en översiktlig del med syfte att 
underlätta de övriga metoderna.

inventering
Nedan beskrivs inventeringen.

syFte
Inventeringen syftar framför allt till studera fråga ett i 
frågeställningen, nämligen ”Vilka karaktärsdrag går att 
finna på ett torg respektive i en park?”

urval och avgränsning
Det är framför allt platsen i sig som ska undersökas och 
utgöra primärunderlaget. Detta betyder att området 
utanför torget eller parken inte räknas med i första hand, 
utan studeras sekundärt. Med detta menas Ronneby torgs 
respektive Hoglands parks avgränsning mot omgivande 
vägar och byggnader.

tillvägagångssätt
Det är främst platsens fysiska utformning och karaktär som 
under inventering ska undersökas. Vid inventeringen ska 
även fysiska ting som bänkar och belysningsstolpar samt 
dess placeringar studeras för att få en helhetsbild av vad 
som utgör platsen och vad som är beläget där. Fotografering 
sker kontinuerligt och i stor omfattning under inven-
teringen för att vara till hjälp vid framtida studier.

argumentation och kritik
Inventeringens grund utgörs av att, i detta fall, en person 
undersöker en plats. I och med detta blir denna metods 
resultat subjektivt i hög grad. Detta bör finnas med i åtanke.
Val av tidpunkt att utföra inventeringen kan påverka hur 
situationen uppfattas. Eftersom det är vår när inven-
teringen utförs har inte alla löv hunnit slå ut på träden, 
varför rummen kan uppfattas som mer öppna än om träden 
varit lummigare som under sommartid.

3.1 vetenskaPlig 
utgångsPunkt

I detta arbete har ett induktivt tillvägagångssätt använts för 
att samla in empirisk information och basera slutsatser på 
de erfarenheter som iakttagits.

Frågeställningen bedöms kunna besvaras genom att 
tillämpa en kartstudie, intervjuer samt observation och 
inventering av Ronneby torg liksom Hoglands park. Anled-
ningen till att flera metoder valts är att de förhoppningsvis 
ska kunna komplettera varandra genom att subjektiv 
och objektiv fakta ställs mot varandra. Kartstudien utgör 
grunden för inventering, observation och intervju, där de 
tre sistnämnda fungerar som en metodtriangulering och 
vägs samman med litteraturen för att sedan utgöra grunden 
för utformningen av förslaget.

I kommande avsnitt beskrivs argument för och emot metod-
valen och vilka aspekter som bör finnas med i åtanke vid 
användningen av dessa. Vidare beskrivs vilket tillvä-
gagångssätt som används vid metodtillfällena. Metoderna 
har ägt rum vid olika tillfällen mellan den 22:a april till 5:e 
maj 2014. Fotografering har skett i samband med inventer-
ingstillfällena medan observationen liksom intervjuerna har 
utförts separat. Anledningen till detta är att inte påverka de 
människor som vistas på aktuell plats, genom fotografering 
eller intervjuer likaså. För att främja en korrekt notering av 
situationen bör människorna uppfatta observatören som 
vilken person som helst. (Denscombe 2009:79)

kartstudie
Nedan beskrivs kartstudien.

syFte
Genom en kartstudie skapas en överblick för Ronneby torg 
respektive Hoglands park, vilket underlättar navigeringen 
och arbetet innan, under och efter platsbesöken. Kartstu-
dien kan även vara till hjälp för att avgöra om vissa områden 
verkar vara av särskild relevans, så att dessa sedan kan 
studeras närmare vid inventering och observation på fält.

urval och avgränsning
Kartorna innehåller i huvudsak respektive plats med viss 
hänsyn omnejd. Anledningen till detta är för att kunna 
urskilja hur och om platsen integreras med omgivningen 
och var entréerna är placerade. Detta är en relevant aspekt 
som är en del av platsernas utformning.

tillvägagångssätt
Kartor över Ronneby Torg och Hoglands park i form av GIS- 
(Geographic Information System) och CAD-data (Comput-
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inventeringsPunkter
Punkterna syftar framförallt till att besvara aspekter 
angående platsernas utformning och karaktärsdrag.

1. Platsens storlek
2. Avgränsning till/integrering med omgivningen
3. Placering av entréer
4. Begränsningar
5. Öppenhet/slutenhet
6. Utformning
7. Topografiska skillnader
8. Rum
9. Användning/funktioner
10. Stråk
11. Rörelsemönster
12. Vegetation
13. Hårdgjord mark

observation
Nedan beskrivs observationen.

syFte
Syftet med observationen är att studera platserna utifrån 
frågeställningens andra fråga ”Hur påverkas människan av 
den fysiska utformningen?”.

urval och avgränsning
Liksom avgränsningen vid inventeringen utgör platsen 
i sig primärunderlaget och dess gränsande omgivning 
sekundärunderlaget. Hoglands parks respektive Ronneby 
torgs avgränsning mot omgivande vägar och byggnader ut 
gör alltså gränsen.

tillvägagångssätt
Kontinuerligt under vistelsen i Hoglands park respektive 
på Ronneby torg ska människors rörelsemönster liksom 
hur dessa använder aktuell plats studeras. Tanken är att 
vistas på platsen och observera vad andra människor gör, 
så diskret som möjligt för att inte väcka uppmärksamhet.

argumentation och kritik
Observation bör enligt Denscombe (2009:105) ske med 
fältarbete snarare än information från försökspersoner. 
Observationen utgör en empirisk metod och erbjuder 
förstahandsinformation, då observatören är den som direkt 
uppfattar situationen och olika aspekter. Detta kan fungera 
som ett komplement till sekundära källor i form av exem-
pelvis litteratur och dokument, där läsaren har ett visst 
avstånd till skriftens handling. Denna metod kompletterar 
även intervjun, där intervjuobjektet berättar sin version. 
Genom att inte uteslutande använda sekundära källor 
utan att även använda förstahandsinformation, kan dessa 
metoder ställas mot varandra. (Denscombe 2009:71-72)

Att observationen sker i naturliga miljöer är en positiv 
faktor, men det medför även att observatören lägger stor 
vikt på att inte påverka andra människor som vistas på 
platsen. Därför bör observatören välja ut en diskret plac-
ering för att inte uppfatta en felaktig situation som en 
korrekt sådan. (Denscombe 2009:72, 79) Därmed kan slut-
satsen om att intervju och observation inte bör ske samti-
digt dras. Enligt Denscombe (2009:91) bör observatören 
även vistas på den aktuella platsen en längre tid för att få 
en mer tillförlitlig uppfattning av platsen, vilket inte varit 
möjligt i detta fall på grund av tidsbrist.

Vid observation framkommer information om vad som 
inträffar – inte varför detta inträffar. Detta innebär även att 
observationen som tillvägagångssätt inte är holistiskt och 
den ger därmed ingen helhetssyn. (Denscombe 2009:79-
80) Intervjun bör möjligen kunna väga upp detta. Exem-
pelvis kan observatören notera ett mönster där flertalet 
människor använder en viss del av platsen på ett liknande 
sätt. Om det i intervjun med majoriteten andra människor, 
som använder delen av platsen på liknande sätt, framgår 
att dessa gör det av samma anledning, kan en slutsats dras. 
Därmed besvaras vad människorna gör med varför dessa 
gör det. Det bör påpekas att detta endast är en spekulation. 

Val av tidpunkt att utföra observationen kan påverka den 
aktuella situation som råder. Om observationen sker under 
dagtid vistas förmodligen fler människor på platserna än 
under nattetid. Ett spekulativt exempel kan vara att männ-
iskor rör sig där det är belysning när det är mörkt ute och 
mera fritt när det är ljust. Vädret är ytterligare en faktor 
som tycks påverka människor. Ett spekulativt antagande är 
att fler människor tenderar vistas ute om det är soligt väder 
än om det är ett kraftigt regn och blåst.

observationsPunkter
Vid observationstillfället ska människors vistelse i på 
Ronneby torg respektive i Hoglands park studeras. Det som 
särskilt ska studeras är sammanfattat i följande numrering-
slista. 

1. Människors rörelsemönster genom och på platsen
2. Betydande stråk
3. Människors användning av platsen
4. Områden där människor vistas mer eller mindre

Punkt ett syftar till att studera var människor rör sig på 
platsen, vilket kan relateras till punkt två som utgör de 
stråk som flest människor tycks använda. Punkt tre innebär 
hur människor använder platsen och går hand i hand med 
punkt fyra som utgör de platser där människor vistas mer 
eller mindre.
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intervju 
Nedan presenteras information om intervjuer.

syFte
Syftet med intervjutillfällena är att söka svar på 
frågeställningens tredje fråga ”Vilka funktioner och värden 
på ett torg respektive i en park lockar människan att besöka 
sådana platser?” Syftet för respektive fråga beskrivs i under 
avsnittet ”Intervjufrågor”.

urval och avgränsning
Intervjun består av fem frågor. Urvalet av frågor handlar 
främst om anledningen till varför intervjuobjektet befinner 
sig på platsen, vad denne gör där och vad denne har för 
åsikter om platsen. Anledningen till att intervjun består 
av fem frågor, är för att intervjun inte ska bli allt för lång. 
Intervjuobjekten har möjligen inte tid för en lång diskussion 
utan kanske endast vill förklara sig med några bärande ord 
per fråga. Att slumpvis välja ut femton personer på respek-
tive plats, bör möjliggöra att en vägledande uppfattning om 
personernas åsikter skapas.

tillvägagångssätt
Intervjun är semistrukturerad och det är därför av stor vikt 
att främst få de fem bärande frågorna besvarade, följt av 
intervjuobjektens egna funderingar i andra hand. Interv-
juobjekten ska delta anonymt, då det inte är någon rele-
vans i att ha vetskap om personens identitet och personen 
kan möjligen utrycka sig mer om denne är anonym. Interv-
juerna ska som sagt komma att jämföras med observa-
tionen. För att skapa en mer fullständig bild av människans 
behov ska även intervjuobjektens svar och framkommen 
informationen i litteraturen jämföras.

argumentation och kritik
Genom att använda semistrukturerade intervjuer finns 
en färdig lista med punkter att fråga intervjuobjektet om. 
Men det finns samtidigt tillfälle för denne att utveckla sina 
svar. (Denscombe 2009:234–235) I och med detta tycks 
denna typ av intervju vara relevant att använda, då särskild 
kunskap och information från intervjuobjekten kan fram-
komma om de ges möjlighet att utveckla sina resonemang.

Denscombe påpekar vikten av att använda intervju istället 
för frågeformulär, då syftet är att söka mer detaljerad 
information om personers åsikter och uppfattningar. Den 
djupgående informationen som framkommer i samband 
med intervjuerna kan ge värdefulla insikter. (Denscombe 
2009:233, 267) Det är dock viktigt att inte frågorna påverkar 
svaren på något sätt. För att minimera risken för detta bör 
frågor nedtecknas som inte är ledande eller för specifika. 

Detta kan dock vara problematiskt då intervjuobjekten 
möjligen kan uppfatta frågan på olika sätt. Det bör poängteras 
att intervjuobjekten besvarar frågor olika beroende på hur 

de uppfattar intervjuaren som person. Detta är även känt 
som intervjuareffekten. Särskilt intervjuarens ålder, kön 
och etnicitet spelar in i intervjuobjektets vilja att besvara 
frågorna ärligt. (Denscombe 2009:244–245) Det är därför 
av stor vikt att bemöta intervjuobjektet på ett neutralt vis 
och förhålla sig neutralt till dennes svar, för att på så sätt 
motverka att personen i fråga blir influerad eller påverkad 
på något sätt. Det är därmed svårt att garantera att interv-
juobjektens svar har validitet. (Denscombe 2009:246, 425) 
Utöver detta tenderar intervjuobjektens svar på frågan att 
bli annorlunda på grund av omständigheterna, beroende på 
tid och rum. (Denscombe 2009:269) Denscombe (2009:51) 
rekommenderar att intervjun ska ske med minst trettio 
personer för att generella slutsatser ska kunna dras. Tids-
bristen gör dock att hälften, det vill säga femton personer 
per plats, tycks vara mer rimligt. 

Intervjuerna genomförs på respektive plats, vilket medför 
att de som inte besöker platserna utesluts. Detta bör finnas 
med i åtanke.

intervjuFrågor
Intervjun består av fem frågor. Frågorna är anpassade efter 
platsen där intervjuerna ska äga rum men är av samma 
slag. Syftet med respektive fråga beskrivs efter frågorna har 
presenterats.

Intervjufrågor på Ronneby torg

1. Vad är anledningen till att du befinner dig på torget just 
nu?

2. Hur ofta besöker du torget? – Av vilken anledning?
3. Hur skulle du beskriva torget?
4. Saknar du något på torget eller uppfyller det alla dina 

behov?
5. Vad är viktigast på ett torg tycker du?

Intervjufrågor i Hoglands Park

1. Vad är anledningen till att du befinner dig i parken just 
nu?

2. Hur ofta besöker du parken? – Av vilken anledning?
3. Hur skulle du beskriva parken?
4. Saknar du något i parken eller uppfyller den alla dina 

behov?
5. Vad är viktigast i en park tycker du?

Fråga ett syftar till att få vetskap om varför intervjuob-
jektet befinner sig på platsen när denne deltar i intervjun. 
Förhoppningen är att kunna dra en slutsats om varför 
personer använder platsen om flertalet anger samma eller 
liknande anledningar. Ett alternativ till detta, vilket är aktu-
ellt om intervjuobjekten besvarar frågan olika, är att platsen 
möjligen kan möjliggöra flera funktioner. Genom fråga två 
kan information om hur ofta intervjuobjektet vistas på 
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platsen och vad anledningen till detta är. Syftet med fråga 
tre, fyra och fem att få information om hur vad intervjuob-
jektet har för åsikter om platsen. Fråga fyra kan bidra med 
information om platsen tillgodoser intervjuobjektets alla 
behov, medan i fråga fem är förhoppningen att få vetskap 
om vad för ting människor anser är viktigt på platsen.

3.3 alternativa 
metoder
För att bredda metoden kan en enkätundersökning vara 
aktuell. Det kan dock finnas svårigheter att mäta validiteten 
i svaren, då den som besvarar enkäten är helt anonym och 
till skillnad från en intervju kan inte intervjuaren iaktta 
personens reaktion och uttryck. (Denscombe 2009:227) 
Det finns även en risk för att svarsfrekvensen blir låg, 
eftersom alla möjligen inte väljer att besvara enkäten på 
grund av exempelvis tidsbrist eller funktionsnedsättning 
(Denscombe 2009:43). Det ställs även krav på personerna 
som ska delta att de skickar sitt svar via post alternativt 
besöker en URL för att fylla i formuläret, vilket kräver inter-
netuppkoppling. (Denscombe 2009:47)

Djupintervjuer hade möjligen kunnat bidra med mer 
ingående och detaljerad information om specifika indi-
viders åsikter. Detta kan dock vara mer tidskrävande.

Att intervjua människor runt om Ronneby torg respektive 
Hoglands park hade möjligen kunnat medföra att personer 
som inte använder platserna identifierats. I sådana fall 
kunde dessa eventuellt besvarat vad anledningen till just 
detta är.
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I Del 4 presenteras den teoretiska utgångspunkten samt 
tidigare forskning som berör arbetets arbetes ämne.

teori

del 4.0



4 - 27



sonny nordström FP11 2014.05.26

28-4

Utgångspunkten i den teoretiska delen var att studera hur 
diverse ämnen och delar av frågeställningen, som detta 
arbete behandlar, beskrivs i litteraturen. Nedan finns dessa 
beskrivna i punktform och de utgör grunden för inhämtning 
av information från litteratur.

Ämnen att studera
• Offentliga rum och rumslighet i dagens planering
• Social hållbarhet i offentliga rum
• Ekologisk hållbarhet samt vegetation och dess 

betydelse i staden samt för människan och miljön

Frågeställning
2.     Hur påverkas människan av den fysiska utformningen? 
3.     Vilka funktioner och värden på ett torg respektive i en
2.     park lockar människan att besöka sådana platser?
4.     Hur påverkar vegetation människan och miljön?

4.1 teoretisk 
utgångsPunkt

gehl
”Life Between Buildings: Using Public Space” är författad av 
arkitekten och professorn Jan Gehl, där han redogör för hur 
människan tenderar att te sig i olika miljöer.  Han påvisar ett 
samband mellan platsers utformning och de aktiviteter som 
äger rum på dessa. Enligt Gehl har människan ett behov av 
och möjligheten att inspirera andra människor om platsen 
tillåter det. Han menar att det är viktigt att funktioner, 
människor och aktiviteter integreras så att de fungerar sida 
vid sida och kan inspirera varandra (Gehl 2011:101).

Enligt Gehl kan tre aktiviteter i utemiljön identifieras, vilka 
ställer olika krav på miljöns utformning. De tre aktiviteterna 
består av nödvändiga, valfria samt sociala aktiviteter. 
Nödvändiga aktiviteter består av alla vardagliga aktiviteter 
eller nödvändigheter som måste utföras, vilket exempelvis 
innefattar färdas till skola och arbete, uträtta ärenden som 
att posta brev samt vänta på personer eller bussen. Utemil-
jöns utformning liksom rådande väder spelar en liten roll 
för dessa aktiviteter då de är just nödvändiga och måste 
utföras. De valfria aktiviteterna är dock starkt beroende 
av platsens utformning såväl väder, eftersom dessa aktiv-
iteter utförs om personen känner lust för detta. Major-
iteten av rekreativa aktiviteter tillhör denna typ av aktivitet. 
Exempel på valfria aktiviteter är att sola, äta, sitta eller gå en 
”sväng” för att inandas frisk luft. (Gehl 2011:9,11) Sociala 
aktiviteter sker ofta som en följd av de övriga aktiviteterna 
och innefattar exempelvis hälsningar och samtal, barn som 
leker med varandra liksom olika gruppaktiviteter. Enligt 
Gehl går det inte att planera för sådana aktiviteters intens-
itet eller kvalitet, men förutsättningarna för att mötas kan 
ske med planering. (Gehl 2011:11-12)

Som ovan framgått finns det ett tydligt samband mellan 
kvaliteten på utemiljöns fysiska utformning och omfat-
tningen av platsens aktiviteter liksom dess karaktär. Gehl 
menar att en god utformning av den fysiska miljön skapar 
förutsättningar för platsens aktiviteter. Platser med god 
kvalitet inbjuder människor att ägna sig åt de valfria aktiv-
iteterna då det är just omständigheterna som bjuder in till 
detta. De nödvändiga aktiviteterna tenderar att vara mer 
tidskrävande på platser med god kvalitet då de fysiska 
omständigheterna är bättre, menar Gehl. (Gehl 2011:11, 
129) Dock är livet på gator och torg en självförstärkande 
process. Detta beror på att människor har ett behov av 
upplevelser och ett intresse för andra människor. Männi-
skor tenderar nämligen att vistas vid andra människor. På 
detta sätt inspirerar människors aktiviteter andra männi-
skor och deras aktiviteter. (Gehl 2011:21, 25) 

Gehl redogör för fyra principer som kan utgöra grunden 
för planering av stadens rum och utemiljöer. Den första 
principen, att ”samla eller att sprida”, innebär att aktivi-
teter fördelas på en viss yta, där en samling av aktiviteter 
innebär en högre koncentration av aktiviteterna än sprid-

4.3 tidigare 
Forskning

4.2 kritisk 
Förhållning

Som framgick i litteraturstudien har i huvudsak fyra doku-
ment liksom böcker valts ut som grund till den teoretiska 
informationsinhämtningen för detta arbete. Det har i 
åtanke, vid genomläsning av litteraturen, funnits med vissa 
aspekter kring bland annat dess trovärdighet. 

Jan Gehl tar i ”Life Between Buildings: Using Public Space” 
upp studier som han har gjort och resonemang som han 
står för. För att skapa ett större omfång av information 
liksom ifrågasätta det Gehl redogör för, hade det eventuellt 
varit aktuellt med ytterligare en författare som beskriver 
det Gehl tar upp på ett annorlunda sätt. 

Movium och SLU har tillsammans med Lunds kommun 
gett ut ”Hela staden - argument för en grönblå stadsby-
ggnad”. Detta dokument redogör för positiva aspekter 
rörande vegetation, men redogör inte för de negativa aspek-
terna. Vilket medför att dokumentet kan tyckas vara något 
vinklande. Dock bör det nämnas att syftet med dokumentet 
är att belysa de positiva aspekterna.  Detta gäller även 
dokumentet ”Grönområden för fler – En vägledning för 
bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa” som 
är utgiven av Statens folkhälsoinstitut. Dessa dokuments 
författare tycks ändå besitta en viss kunskap som bedöms 
vara trovärdig.

Dessa faktorer bör finnas med i åtanke vid genomläsning av 
detta arbete. 
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ning av dessa. Gående människors utflykt omfattas av cirka 
400-500 meter. Detta innebär att aktiviteterna bör vara 
koncentrerade för att möjliggöra en variation av aktiviteter 
inom en rimlig radie. (Gehl 2011:83) Den andra principen 
omfattas av att ”integrera eller segregera”. Att integrera 
innebär att olika samhällsgrupper och aktiviteter samex-
isterar så att de kan vistas respektive fungera sida vid sida. 
Medan att segregera betyder en separation av dessa grupper 
och aktiviteter. Genom integration kan människor mötas 
och inspirera liksom stimulera varandra. (Gehl 2011:101) 
Att ”bjuda in eller avvisa” är den tredje aspekten. Offentliga 
platser kan vara utformade så att de är lätta att beträda och 
där med är inbjudande för människor och aktiviteter. Men 
de kan även omfatta en utformning som gör det komplic-
erat att färdas därifrån. Om den offentliga platsen är inbju-
dande kan människor lockas att färdas från den privata 
platsen till den offentliga. Särskilt om den offentliga platsen 
är lättillgänglig och synlig från den privata platsen. (Gehl 
2011:113) Den fjärde och sista principen, menar Gehl, är 
”öppna upp eller stänga in”. Beroende på typ av aktivitet kan 
det vara fördelaktigt att öppna upp och exponera den eller 
stänga in och på så sätt skymma den. Detta innebär att olika 
grader av slutenhet respektive öppenhet bör ges åt aktivi-
teter, beroende på dess typ. Gehl påvisar att det skapas en 
upplevelserikedom genom att arbeta med öppna och slutna 
fasader för att de människor som vistas i byggnader ska få 
kontakt med det som sker i det offentliga rummet och vice 
versa. (Gehl 2011:121)

Gehl hänvisar till Derk de Jonge vars studie påvisar en så 
kallad ”edge effect”. Denna effekt innebär att människor 
tenderar att vilja vistas på gränsen mellan två platser, så att 
utblickar mot båda platserna är möjliga. Människor söker 
sig till rummets kanter och först om dessa är fyllda, väljer 
människor att vistas i mitten av rummet. Enligt Gehl har 
människor en viss tendens att känna sig mer exponerade 
i mitten av ett rum än vid dess kanter, exempelvis mot en 
vägg där ryggen är skyddad. (Gehl 2011:151)

Gehl poängterar att det finns svårigheter med att skapa 
väldimensionerade stråk. De bör inte vara för breda och 
inte för smala. Stråken bör vara tillräckligt breda för att 
underlätta framkomlighet, där personer med funktion-
snedsättning och deras behov av extra utrymme ska 
beaktas. Det bör även vara tillräckligt smala för att uppfa-
ttas som upplevelserika. Det är viktigt att människor inte 
måste trängas på stråken, då färre möten sker om männi-
skor måste väja bakom andra människor eller åt annat håll. 
Gående trafik ”på hjul” inkluderar förutom rullstolar och 
rullatorer även barnvagnar och kräver likaså mer utrymme 
på stråk. Stråken bör underlätta framkomlighet och bör 
därför utgöras av plan markbeläggning. Genom att stråken 
delas upp i etapper med svängd och bruten form skapas, 
enligt Gehl, upplevelserikedom. (Gehl 2011:133, 141)

Finns det goda och många sittmöjligheter, tenderar männi-
skor att vistas en längre tid på platsen än om möjligheterna 
att sitta är bristande och få i antalet. Kan människor stanna 
till på platsen och sätta sig möjliggörs andra möjliga aktivi-
teter. Exempel på detta är äta, sova, läsa, sola och prata. Gehl 
menar i och med detta att goda sittmöjligheter skapar goda 
offentliga platser, likväl som goda offentliga platser innehar 
goda sittmöjligheter. Människor vill helst både sitta och stå 
på väldefinierade platser. (Gehl 2011:155, 157) Unga männ-
iskor och barn tenderar dock att kunna sitta på de flesta 
platser, som exempelvis vid fontänkanter eller på marken, 
medan äldre söker rediga bänkar med en upplevelserik 
utsikt. (Gehl 2011:159)

movium, slu, lunds kommun
Dokumentet ”Hela staden - argument för en grönblå stads-
byggnad” samt dess sammanfattning ”Varför urban natur? 
Hela staden - argument för en grönblå stadsbyggnad” är 
författade av Movium och forskare vid Sveriges Lantbruk-
suniversitet på initiativ av Lunds kommun. I dokumenten 
presenteras argument för att med ett långsiktigt tillvä-
gagångssätt integrera vegetation och vatten i städer och 
på så sätt bidra till en hållbar stadsbyggnad. Det pågår en 
förtätning av städer vilket innebär att grönska kommer 
att bli en hårdvaluta i framtiden. Särskilt då 75 procent av 
världens befolkning beräknas bo i stadsmiljöer år 2050. På 
grund av brister i lagstiftningen samt viljan att förtäta har 
betydelsefull natur försvunnit. (Olsson 2013b:2; Olsson 
2013a:11)

I och med att naturmiljöer stimulerar människans sinnen 
och bidrar till hjärnans återhämtning, sänks blodtryck och 
psykisk ohälsa motverkas. Stressrelaterade sjukdomar 
är ett vanligt exempel på psykisk ohälsa, vilket vanligtvis 
orsakas av för hög belastning av hjärnan. Det har även visat 
sig, enligt en dansk studie, att människor som har närhet 
till områden med vegetation ägnar större del av sin fritid åt 
fysisk aktivitet, vilket bidrar till den fysiska hälsan. Enligt 
forskning som författarna presenterar är fysisk inaktivitet 
även ett stort problem, som oftast är en produkt av stilla-
sittande arbete. Men att fysiskt aktivera sig motverkar sjuk-
domar och förlänger livet, menar författarna på. (Olsson 
2013a:21-22) Tilltalande vegetationsområden nära bost-
aden minskar bilresor till rekreationsområden på distans, 
vilket gynnar den fysiska aktiviteten och bidrar till mindre 
utsläpp från motordrivna fordon. (Olsson 2013b:11)

Författarna presenterar en studie från Chicago som påvisar 
sambandet mellan trygghet och vegetation. Detta samband 
består dels av att grönska bidrar till en mindre rädsla för 
brott och motverkar aggressivt uppförande. Vegetation 
motverkar därmed ett negativt socialt beteende. Träd som 
särskiljer vägar från cyklister och gående minskar risken 
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för kollisionsolyckor med motordrivna fordon. (Olsson 
2013a:25)

Parker och stråk utgör viktiga mötesplatser för social inte-
grering. I och med att de flesta offentliga platser är gratis 
att vistas på, menar författarna att alla grupper i samhället 
har möjligheten att ha tillgång till dessa platser. Därmed kan 
alla känna tillhörighet till platsen. Vidare bör mötesplat-
serna innehålla flera funktioner för att bidra till en möjlig 
variation av aktiviteter. (Olsson 2013a:27)

Forskning, som författarna refererar till, påvisar att det är 
lägre temperatur utanför den bebyggda staden än i denna. 
Områden med vegetation har i genomsnitt en lägre temper-
atur än bebyggda områden då hårdgjorda fasader lagrar 
värme. I och med att dessa vegetationsrika områden har 
en lägre temperatur, skapas en svag bris som bidrar med 
luftcirkulation i stadsrummet. För att stärka luftkvaliteten 
i staden och därmed sänka föroreningar och partikelhalter, 
orsakat av bland annat motordrivna fordon, menar förfat-
tarna på att vegetation bör integreras. Träd och annan växt-
lighet bidrar till att luften renas eftersom vegetationen 
absorberar och filtrerar koldioxid som annars skulle nå 
atmosfären, och i sin tur bidra till växthuseffekten. Med ett 
artrikt ekosystem bidrar staden till den biologiska mång-
falden. (Olsson 2013a:32, 34)

Då ljudvågor studsar mot hårdgjorda ytor ökar bullernivån 
och sorlet i staden. Vegetation har visat sig ha en bullerdäm-
pande effekt då ljudvågor absorberas av mjukgjorda ytor. 
(Olsson 2013a:33) 

För att motverka problem såsom översvämmade brunnar 
och gator, som kan uppstå på hårdgjorda ytor vid regn, kan 
porösa ytor och träd integreras på dessa platser. Porösa ytor 
i form av exempelvis gräs bidrar till att vattnet infiltreras 
i marken istället för att vattnet leds ner i brunnar. Träden 
kan absorbera och avge vattnet direkt när det regnar och 
dammar liksom diken fördröjer infiltrationsprocessen. 
(Olsson 2013a:33)

Enligt forskning författarna presenterar bidrar vegetation 
till ökad ekonomi. Välskötta planteringar och träd tenderar 
att påverka människans vilja att handla och betala mer 
för varor. Det finns ett starkt attraktionsvärde i vegetation 
som även gör människor mer villiga att betala mer för sin 
bostad, vilket höjer värdet på fastigheter. (Olsson 2013a:18)

statens Folkhälsoinstitut
I ”Grönområden för fler – En vägledning för bedömning 
av närhet och attraktivitet för bättre hälsa”, utgiven av 
Statens folkhälsoinstitut, redogör författarna Anna-Karin 
Johansson, Sara Kollberg och Kent Bergström om vegeta-
tionens betydelse och hur den har en positiv inverkan på 

människan och miljön. I och med att städer till stor del 
växer i befolkningsmängd och därmed blir större och tätare 
är tillgången på frisk och sval luft betydelsefull. Särskilt 
täta städer hindrar ventilation i stadsrummen och medför 
risk för värmeböljor. Det uppmäts ofta högre temperatur 
i staden än i dess omgivning. Vegetation bidrar till just 
frisk och sval luft eftersom den fungerar som en luftrenare 
liksom temperaturreglerare i staden. (Johansson, Koll-
berg och Bergström 2009:18) Regeringen lyfte i 2008 års 
folkhälsoproposition fram att det i framtida planering bör 
beaktas att det ska finnas tillgång till natur inom trehundra 
meter. (Johansson, Kollberg och Bergström 2009:11)

Olika befolkningsgrupper har olika behov av vegeta-
tion. Enligt detta dokument finns det en skillnad i vad 
äldre respektive yngre människor efterfrågar samt vad de 
påverkas positivt av. Gemensamt mellan åldersgrupperna 
är att den fysiska såväl som den mentala hälsan ökar genom 
att vistas i natur, som uppmuntrar till aktivitet och bidrar 
till återhämtning. (Johansson, Kollberg och Bergström 
2009:22, 28)

Genom att yngre människor, vilka definieras som barn, 
vistas i områden med vegetation utvecklas deras motor-
iska och kreativa förmåga. Vegetationens bidragande till 
att nya upptäckter görs innebär även att aktiviteter av olika 
slag uppmuntras. Detta leder till att barnen utvecklar en 
social förmåga genom lekupplevelser, menar författarna. 
Äldre barn, i tonåren, tenderar att efterfråga mötesplatser i 
stor utsträckning. Den sociala samvaron är viktigare än den 
fysiska utformningen och det är därmed betydelsefullt med 
interaktion. (Johansson, Kollberg och Bergström 2009:22-
23, 26)

Äldre människor tenderar att efterfråga fysisk aktivitet 
i form av stråk att promenera på. Men på grund av sänkt 
rörelseförmåga i relation till ökad ålder, är även möjligheten 
för stillasittande viktigt. Ett socialt nätverk är av stor vikt 
för att äldre ska känna tillhörighet och gemenskap. Enligt 
författarna efterfrågar äldre möjligheten att kunna blicka 
ut över områden. (Johansson, Kollberg och Bergström 
2009:28, 29-30)

landskaPsarkitektur
Anders Kling har i ”Guide till svensk landskapsarkitektur” 
medverkat som författare, där han bland annat beskrivit 
planeringsutvecklingen från det sena 1900-talet och framåt. 
Kling menar att sedan mitten av 1980-talet har modellen för 
den täta kvartersstaden arbetats fram. Fokus har riktats mot 
förtätning av den centrala innerstaden istället för hus i park 
i stadens periferi som på 1960- till 70-talen. (Andersson, 
Hallemar och Kling 2013:239-240) Förtätningarna har 
medfört att det blivit färre antal kvadratmeter utemiljö vid 
kvarteren som fler invånare får samsas med. Dock tenderar 
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allt mer pengar att investeras i utemiljön vilket möjliggjort 
att lokal urban kultur på offentliga platser skapats, fram-
driven av stadens invånare. (Andersson, Hallemar och Kling 
2013:241-242) I och med denna satsning har naturen fått 
ett alltmer större utrymme i staden. Den ekologiska dimen-
sionen har integrerats i planeringen för att bidra till en 
hållbar framtid. (Andersson, Hallemar och Kling 2013:244-
245)

Användningen av offentliga rum, såsom torg och parker, 
har förändrats i och med att anslutande träffpunkter och 
uteserveringar har integrerats på dessa platser. Torg och 
parker har sedan 1990-talet omvandlats från genomgång-
splatser till uppehållsplatser. Detta har bidragit till att platsen 
utgör en mötesplats som människor vistas på en längre tid. 
Den medborgerliga kulturen, i synnerhet ungdomskulturen, 
på offentliga platser har pådrivit betydelsen av liv, rörelse 
och aktiviteter, där event, skateboardramper, boule, fotboll 
och andra sporter fått mer utrymme. Därmed har inte den 
traditionella parken med dess träd, buskar och plante-
ringar fått samma utrymme i dagens planering. (Andersson, 
Hallemar och Kling 2013:241-242) Enligt Kling har även 
det flexibla stadsrummet blivit allt mer betydelsefullt, där 
den offentliga platsen ena dagen ska ha en viss funktion 
och den andra dagen en annan. Exempelvis torghandel ena 
dagen och konsert den andra. (Andersson, Hallemar och 
Kling 2013:242-243)

ronneby kommun
Ronneby kommun presenterar i ”Gestaltningsprogram 
för Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön” 
riktlinjer för utformning av utemiljön i stadskärnan. 
Ronneby kommun anser att grönska bidrar till rumslighet 
och den biologiska mångfalden. (Ronneby kommun 
2012:26)

För att stadens offentliga rum ska vara tillgängligt för 
alla människor i så stor utsträckning som möjligt, oavsett 
individuella egenskaper eller funktionsnedsättning, bör 
utformning av dessa platser anpassas efter diverse aspekter. 
Exempel på funktionsnedsättning kan utgöras av syn- och 
hörselnedsättning samt nedsättning av rörelseförmågan. 
För att människor med sådan eller annan funktionsnedsät-
tning ska kunna vistas på platsen utan hinder, bör platsen 
inneha en logisk planlösning med rymliga och plana ytor, 
där det finns en kontrast mellan vertikala och horisontella 
ytor. Det bör även finnas god möjlighet för människor att 
vila med jämna mellanrum. (Ronneby kommun 2012:49-
50)

Markbeläggningen bidrar till platsens karaktär och föränd-
ringar av den befintliga beläggningen och bör varsamt ses 
över. Gatsten utgör den huvudsakliga markbeläggningen, 
men för att underlätta framkomligheten för personer med 

nedsatt rörelseförmåga och barnvagn kan betongplattor 
integreras i marken för att skapa en mer plan yta. (Ronneby 
kommun 2012:17)

Stråken, som Ronneby kommun identifierat, i stadskärnan 
vid torget utgörs av Karlskronagatan, Kungsgatan, Strand-
gatan samt det stråk som leder från Söderbro i söder till 
Heliga Kors kyrka i norr. (Ronneby kommun 2012:12-13)

Belysning i form av både estetisk och funktionell sådan, 
bidrar till en trygghetskänsla på platsen och gör den samti-
digt mer attraktiv under dygnets mörka timmar. Funktionell 
belysning kan lysa upp stråk medan estetisk belysning kan 
gestalta rum genom att exempelvis belysa träd. (Ronneby 
kommun 2012:33, 36)
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I Del 5 presenteras resultatet från metoderna, som innefattade 
kartstudier, inventering, observation och intervjuer, rörande 
Ronneby torg och Hoglands park samt en tolkning av inkommen 
information.

resultat

del 5.0
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5.1 ronneby torg

I kommande avsnitt presenteras resultatet från de olika 
metoderna rörande Ronneby torg.

kartstudie
För att underlätta fältarbetet vid Ronneby torg utfördes 
först en kartstudie för att studera torgets storlek, form och 
struktur. Den främsta anledningen med kartstudien var 
dock att förbereda för ett nytt förslag rörande torget. För 
att få vetskap om vilka områden som var av särskilt intresse 
att undersöka vid observationen och inventeringen, stud-
erades torget under kartstudien noga. 

Ronneby torg upptar en yta på cirka 4440 kvadratmeter och 
är rektangulärt i dess form. Långsidorna är cirka 120 meter 
långa, medan kortsidorna är cirka 37 meter. Under denna 
studie undersöktes topografiska skillnader samt hårdg-
jorda ytor och torgets vegetation. Det framgick att torget 
innehar en lutning från Kungsgatan i norr, med en höjd på 
+7,0 meter, ned till Strandgatan i söder, med höjden + 2,2 
meter, vilket innebär en höjdskillnad på knappt fem meter. 
Detta kom att studeras närmare vid inventeringstillfället 
för att jämföra den faktiska lutningen med den upplevda 
lutningen. I stort sett hela torgets yta är enligt kartstudien 
hårdgjord, med undantag för trädplanteringar i rad på den 
östra, västra och södra sidan av torget.

I mitten av torget finns som sagt ett stråk beläget som 
knyter ihop östra och västra sidan av centrum. Detta stråk 
utgörs av gågatan Karlskronagatan. Intill Karlskronagatans 
skärning genom torget finns en mur som delar av norra 
delen av torget med den södra. Även detta var av intresse 
att studera närmare vid observationen, då den möjligen kan 
påverka människors rörelsemönster på torget. Längst ned 
i söder finns ännu en mur som innehar vegetation. Denna 
mur gränsar torget mot Strandgatan.

Busshållplatser finns belägna i mitten av torgets norra sida 
på Kungsgatan samt på nedre delen av Västra Torggatan.

inventering
Inventeringen av Ronneby torg utfördes onsdagen den 30:e 
april klockan 13.00 till 14.30. Torget inventerades med 
utgångspunkt i de inventeringspunkter som presenterades i 
metoden. Vid inventeringen togs foton för att sedan komma 
att användas i fortsatta studier.

För att underlätta läsandet och undvika upprepning, har 
inventeringspunkternas följd ändrats och skrivits samman. 
Nedan presenteras framkommen information från inven-
teringen.

Torgets storlek, form och  topografiska skillnader
Torget har en rektangulär form där den östliga respektive 
och västliga sidan är längst. På grund av att torget utgör en karta 05 - ronneby torg, avgränsning
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plan hårdgjord markbeläggning som möjliggör en överblick 
över hela platsen, upplevs torget inneha en omfattande yta. 
De topografiska skillnaderna torget har i form av en lutning 
från norr ned till söder, syns tydligt på platsen. Främst 
vid färd från söder till norr känns lutningen av då det är 
uppförsbacke. Det faktum att det finns byggnader belägna 
på torgets norra sida bidrar till känslan av att det är den 
högsta punkten, vilket även Heliga Kors kyrka på höjden 
bidrar med. Att den södra sidan saknar bebyggelse är en 
bidragande faktor till att denna sida av torget känns lägre. 
Längst ned i söder finns en upphöjning i marken på cirka 
fyrtio centimeter som fungerar som scen.

Avgränsning till/integrering med omgivning samt 
struktur, stråk och entréer
Torget avgränsas mot Kungsgatan i norr och Strandgatan 
i söder. I väst gränsar torget mot Västra Torggatan och i 
öst mot Östra Torggatan. Västra Torggatans södra del är 
avstängd för biltrafik. Men buss i linjetrafik liksom utry-
ckningsfordon kan använda denna del. Östra Torggatan 
utgörs av gatsten och har tidigare fungerat som väg, men är 
nu avstängd och används endast för gång- och cykeltrafik. 
På västra likväl den östra sidan av parken finns träd plan-
terade på rad som bidrar med en stärkt känsla av torgets 
gräns. Längsmed den södra sidan finns en mur som även 
kan utgöra en avgränsning. Denna mur är grov i dess bredd 
och innehar planteringar i form av träd och växter.

Längsmed norra och södra sidan finns trottoarer utanför 
torget som utgör stråk. På östra sidan utgör Östra Torggatan 
ett stråk i nord-sydlig riktning, medan på den västra sidan 
innehar Västra Torggatan denna funktion. Karlskronagatan, 
den gata som skär torget i två delar, binder samman den 
östra och västra sidan av Ronneby stadskärna och leder 
gång- och cykeltrafikanter genom torget. 

Till ytan utgör Karlskronagatan de största entréerna som 
därmed är belägna på östra respektive västra sidan av 
torget. Dock kan torgets norra sida som har lämnats öppet 
mot Kungsgatan utgöra en entré och i sådana fall den största. 
I söder hindrar muren människor att använda denna sida av 
torget som entré. Hörnorna i sydöst och sydväst fungerar 
däremot som entréer. Entrén i sydväst knyter samman 
torget med Söderbro, vilken är en av de leder över Ronne-
byån som utgör betydande stråk. 

Begränsningar
En tydlig begränsning på torget är den mur som på södra 
sidan gränsar till Karlskronagatan. Intill denna mur finns 
även en fontän belägen. Denna mur skulle kunna hindra 
människor att röra sig diagonalt över hela torget, från 
norr till söder. Detta beskrivs mer utförligt i observation-
savsnittet. Som tidigare nämndes utgör även muren i söder 
en begränsning då denna hindrar människor att äntra 
torget i mitten på den södra sidan. 

bild 03 - vy mot söder, norra delen av torget

bild 04 - vy mot söder, södra delen av torget

bild 05 -  vy mot norr, mur vid karlskronagatan
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Torgets belysningsstolpar är placerade längsmed västra 
och östra sidan. Detta kan innebära att det inte är upplyst i 
torgets mitt under dygnets mörka tid.

Torgets rum samt öppen- respektive slutenhet
Det största rummet, som gick att urskilja, utgörs av hela 
torget med avgränsning till omkringliggande byggnader. I 
och med att det saknas byggnader i söder, blir denna rikt-
ning öppen och gränsen suddas ut. Därmed kan ett rum 
även utgöras av hela torget fast med omgivande vägar som 
gränser. 

De två tydligaste rummen utgörs av torgets norra respek-
tive södra del, som avskiljs från varandra i och med muren 
och Karlskronagatans skärning genom torget. Den norra 
delen avgränsas mot omgivande gator och byggnader samt 
har träd planterade i dess kant på östra och västra sidan. 
Den norra delen är större än den södra delen, vilket dess 
luftiga och öppna avgränsning i form av träd bidrar till. Den 
södra delens rum innehar en tydligare avgränsning än den 
norra delen, då gränsen i norr utgörs av muren vid Karl-
skronagatan och i söder av ytterligare en mur. Denna mur 
sträcker sig runt det sydöstra hörnet och en bit in på den 
östra sidan av torget. Häckarna på den västra sidan bidrar 
även till denna markanta avgränsning. 

I söder finns som sagt även en upphöjning som fungerar 
som en scen. Vid vistelse på denna scen skapas även en 
rumslig känsla, som ger en möjlighet att blicka ned på den 
annars låga sidan av torget. Längsmed den västra sidan 
finns som sagt häckar i form av buskväxter belägna som kan 
tolkas som små rumsavgränsningar med sittmöjligheter.

Stråket i nord-sydlig riktning längsmed torgets västra sida 
innefattar även ett rum. Detta stråk omges av en allé och 
har en markbeläggning som skiljer sig mot torgets gatsten.

Hårdgjord mark och vegetation
Torget består framför allt av en hårdgjord yta i form av 
gatsten. I den norra delen utgör mörk gatsten ett tydligt 
rutnät som är ifylld av ljus gatsten. Den södra delens mark 
består av ljus gatsten i solfjäder-mönster. Träd finns plant-
erade längsmed torgets östra, västra och södra sida. Träden 
längsmed den västra respektive östra sidan utgörs av 
lindträd, medan de på södra sidan varierar mellan körsbärs- 
och lindträd. I söder finns även den grova muren med vege-
tation i som tidigare beskrevs. Buskhäckar finns belägna 
längsmed den västra sidan av torget. Runt scenen, likväl 
bakom fontänen, finns rabatter med blomplanteringar. Det 
finns även vida krukor utplacerade på torget, innehållande 
blomplanteringar.

bild 06 -  vy mot öst, buskhäckar På västra sidan av torget

bild 07 - vy mot öst, Fontän och Plantering
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observation
Fredagen den 2:a maj klockan 11.00 till 14.00 ägde interv-
juerna rum på Ronneby torg, för att studera människors 
rörelsemönster samt hur de använder platsen och påverkas 
av torgets utformning.

Rörelsemönster
Det stråk som, under observationstillfället, användes 
främst är det som leder från Söderbro längsmed Västra 
Torggatan upp mot Kungsgatan. Gående och cyklister som 
tar sig i öst-västlig riktning använder Karlskronagatan i 
stor utsträckning. Som tidigare nämnts gränsar torget mot 
butiker på den östra sidan. Människor som skulle besöka 
dessa butiker, tycktes främst använda sig av stråket på östra 
delen av torget.

Muren som delar av torget i två delar, vilken är belägen 
vid Karlskronagatan, hindrar människor att röra sig diag-
onalt över hela torget. Om människor ska ta sig diagonalt 
över torget från exempelvis det nordöstra hörnet till det 
sydvästra, genar de över den första delen, i detta fall norra 
halvan, av torget för att sedan gå rakt ned till det slutliga 
hörnet.

På den upphöjda scenen i söder vistades inte någon person 
under observationstillfället. Människor gick runt denna när 
de rörde sig på torget. De flesta människor rörde sig eller 
vistades utmed torgets kanter samtidigt som det var ytterst 
få som beträdde torgets mitt. Det var endast när människor 
genade över torget som människor rörde sig över denna yta.

karta 06 - ronneby torg, stråk mm.

Användning och funktioner
Bänkar som finns utplacerade längsmed den östra och 
västra sidan användes som sittplatser. Bänkarna är riktade 
in mot torget, vilket innebar att de som satt på bänkarna 
blickade ut över torget. Det var få människor som satt på 
bänkarna en längre tid. De flesta gick in på torget och mötte 
personer eller gick dit med ett sällskap, för att sedan slå sig 
ned på bänkarna. Därefter gick de vidare ut från torget efter 
ett kort uppehåll. De flesta människorna satt ensamma på 
respektive bänk, men många satt även i grupp om två eller 
tre. De som satt ensamma sysselsatte sig med att läsa eller 
blicka ut över torget.

I torgets östra del, som gränsar mot butiker, tycktes männ-
iskor både spontant och planerat mötas. I denna del av 
torget verkade människor vistas för att uträtta ärenden, 
såsom posta brev, hämta ut paket och inhandla diverse ting.
Både i torgets östra och västra del stannade människor upp 
för att äta eller fika. Som nämndes i Del 2 finns caféer på den 
östra sidan och på den västra sidan restauranger.

Stråken användes som transportsträcka för gående och 
cyklister. Det var få människor som vistades på torget med 
hundar. Dessa gick främst bredvid torget via stråket vid 
Västra Torggatan samt genom torget på Karlskronagatan.
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intervju
Intervjun bestod av fem frågor som tidigare presenterades i 
metodavsnittet och utfördes måndagen den 5:e maj klockan 
11.00 till 14.00. Svarsfrekvensen, av de femton personer av 
olika kön och ålder som deltog, var hundra procent. Nedan 
kommer respektive intervjufråga presenteras följt av de 
bärande åsikterna som framkom vid intervjutillfället.

1. Vad är anledningen till att du befinner dig på torget 
just nu?

Fem personer vistades på platsen för att möta upp andra 
personer. Tre av dessa skulle sedan socialisera sig på torget 
medan de övriga skulle vidare från torget. Två av de som 
skulle som skulle möta andra personer på torget tyckte att 
det var en trevlig plats att mötas på och en person ansåg att 
torgets centrala placering gjorde det till en bra mötesplats. 

Det var åtta personer som befann sig på torget för att 
använda det som en transportsträcka vidare till andra 
delar av staden. Fyra av dessa ansåg att det var en rele-
vant sträcka att röra sig genom för att torget fungerade om 
en genväg. Tre ansåg att det var trevligare att välja vägen 
genom torget för att se på människor och om något särskilt 
pågick där. En var på väg till torgets norra sida, varför vägen 
över torget fungerade som ett naturligt vägval. Antingen 
cyklade personerna eller så gick dem. Tre av dessa skulle 
till busshållplatsen som är belägen norr om torget. Två av 
dessa skulle ta bussen till mataffären för att inhandla varor 
medan en skulle hem. 

En person var på väg till arbetet och skulle parkera cykeln 
på torget medan en person befann sig på torget för att äta 
mat och sedan infinna sig på banken.

2. Hur ofta besöker du torget? – Av vilken anledning?
Nio personer angav att be besökte torget relativt ofta. Svaren 
varierade mellan tre till sex gånger i veckan. De övriga sex 
personerna vistades där en till två gånger i veckan. Intervju-
objekten som vistades på torget ofta gjorde just detta för att 
uträtta ärenden, arbeta eller möta andra personer. De som 
vistades där mer sällan, befann sig på torget för att uträtta 
ärenden, som att besöka banken och inhandla kläder eller 
äta mat.

3. Hur skulle du beskriva torget?
Blomplanteringarna var de flesta nöjda med och ansåg att 
dessa utgjorde ett trevligt inslag på torget. En uttryckte sig 
och sa att ”fler planteringar hade ju verkligen inte skadat”. 
Sex personer använde det specifika ordet ”tråkigt”, när de 
skulle besvara frågan. En av dessa ansåg dock att det var 
mycket trevligt under högtider och marknadsdagar. Fyra av 
dessa tyckte att det var för mycket sten och för lite vege-
tation i form av träd och gräs. En av dessa ansåg att torget 
under 1960-talet var vackrare, eftersom det då innehöll en 
park och mer vegetation. 

Fem personer tyckte att torget var relativt trevligt att vistas 
på och att det innefattade fina inslag i form av planteringar, 
vyer och byggnader. De övriga fyra intervjuobjekten ansåg 
att torget var trevligt och fungerade väl som en mötesplats 
och en plats för rekreation. Några påpekade även att torget 
fungerar som en samlingspunkt för att uträtta ärenden och 
socialisera sig.

4. Saknar du något på torget eller uppfyller det alla 
dina behov?

Nio personer var på något sätt missnöjda med torgets 
utformning. Det varierade med att det var för stora öppna 
ytor, att den som vistades där kände sig för exponerad samt 
att det bör finnas mer vegetation i form av träd, buskar, gräs 
och planteringar. Fler event ansåg några även skulle bidra 
till att det blev lite mer liv och rörelse på torget, eftersom 
det stundvis är relativt ”dött”, som en person sa.

Fyra personer ansåg att torget uppfyllde alla deras behov 
och en person ansåg att denne vistades där för sällan för 
att ha en uppfattning. Ett intervjuobjekt kunde inte besvara 
frågan i och med att denne var osäker.

5. Vad är viktigast på ett torg tycker du?
Tre intervjuobjekt ansåg att affärer var betydande i anslut-
ning till ett torg. Även att det skulle finnas möjlighet att 
uträtta ärenden, såsom hämta och posta paket. Att det 
skulle arrangeras event av olika slag ansåg fyra intervju-
objekt var viktigast. Exempel på detta var konserter, tal, 
teatrar och körsång. Två ansåg att det bör finnas någon form 
av torghandel eller marknader, medan sex intervjuobjekt 
tyckte att liv och rörelse var viktigast. En person nämnde att 
”liv skapas om det finns något som människor vill besöka”, 
och syftade på torghandel och arrangemang. Möjligheten 
att sitta på bänkar, vid bord och på gräsmattor ansåg fem 
intervjuobjekt ha ett betydande värde. Åtta av de femton 
deltagande intervjuobjekten ansåg att vegetation var viktigt 
för att trivas på ett torg. Exempel på detta var träd av olika 
slag liksom buskar och blomsterplanteringar. Några ansåg 
att gräsytor är ett trevligt inslag, medan andra tyckte att det 
inte passade in på ett torg utan i utkanten av det.

Samband
Intervjuobjektens åldersgrupper var varierande och det går 
inte att finna något konkret samband mellan efterfrågan och 
ålder. Alla åldersgrupper efterfrågade sittplatser, någon form 
av vegetation samt event, liv och rörelse. Dock tenderade 
de som uppskattningsvis var yngre att anse att affärer var 
viktigt medan de som uppskattningsvis var medelålders och 
äldre inte nämnde detta i samma utsträckning. De påpekade 
istället vikten av torghandel i någon form.
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I kommande avsnitt presenteras resultatet från de olika 
metoderna rörande Hoglands park i Karlskrona.

kartstudie
I kartstudien kunde information om parken i form av storlek, 
form samt fördelningen mellan vegetation och hårdg-
jord yta urskiljas. Hoglands park upptar enligt mätningen 
på kartan en yta på cirka 23 000 kvadratmeter. Parken är 
rektangulär i dess utformning där västra respektive östra 
sidan utgör långsidorna. Kartstudien utfördes innan inven-
teringen, observationen och intervjuerna för att underlätta 
arbetet på fältet. Detta innebar att det fanns vetskap om 
vilka platser i parken som var av särskilt intresse och som 
framför allt inventeringen och observationen skulle foku-
sera på. De platser som verkade vara av särskilt intresse 
och därför skulle studeras noggrant var de större stråken 
och dess koppling till omgivningen samt hur grönytorna 
användes av människorna som vistades i parken.

inventering
Inventeringen av Hoglands park i Karlskrona ägde rum 
onsdagen den 23:e april klockan 13.00 till 14.30. Vid detta 
tillfälle inventerades parkens utformning och karaktärsdrag 
utifrån dem inventeringspunkter som framgick i metoden. 
Vid detta tillfälle fotograferades även parken och de männ-

iskor som vistades där, för att underlätta senare studier. 
Nedan presenteras framkommen information från inven-
teringen.

Parkens storlek och form inklusive topografiska skill-
nader
Parken utgörs av en rektangulär form vars östliga och väst-
liga sidor är längst, som tidigare bekant. Den rektangulära 
formens hörn är avrundade. Till ytan upplevs parken som 
relativt stor. Det kan bero på att det går att se från ena 
sidan av parken till den andra, vilket skapar en utblick över 
platsen. Parken innehar inga topografiska skillnader utan 
är flack. Dock finns en upphöjd cirkel i parkens mitt som 
utgörs av gräs, planteringar och en staty i form av Karl XIII.

Avgränsning till/integrering med omgivning samt 
struktur, stråk och entréer
Parken är avgränsad mot dess omgivning i form av att den 
omges av en väg för motortrafik med tillhörande gång- och 
cykelväg på vardera sida. Även fasaderna som omger parken 
bidrar till känslan av att den mjukgjorda parken i form av 
vegetation gränsar mot den hårdgjorda omgivningen med 
byggnader och vägar. I norra delen av parken är häckar 
belägna medan på östra och västra sidan finns träd plant-
erade på rad, vilket angränsar mot vägarna.

Det finns en tydlig struktur som främst utgörs av gångstråk 
och dess kontrast till gräsytor och planteringar. Stråken 
bildar en korsliknande struktur vars mitt, det vill säga där karta 07 - hoglands Park, avgränsning

5.2 hoglands Park
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stråken möts, utgörs av den upphöjda cirkeln som beskrevs 
i föregående punkt. Stråken är tydligt markerade mot gräs- 
och planteringskanterna och finns belägna framför allt 
mellan norr och söder samt mellan väst och öst. Det finns 
även stråk som leder till parkens hörn. Dessa är huvudsak-
ligen diagonala.

Parkens största entréer är placerade mitt på den östra 
respektive västra sidan. Det finns även entréer i nordlig 
och sydlig riktning samt i parkens hörn. De sistnämnda 
entréerna är storleksmässigt minst.

Begränsningar
Det finns begränsningar i form av cykelförbud i parken. 
I anslutande entréer i nordlig, östlig, sydlig och västlig 
riktning finns cykelställ där cyklar kan parkeras. Stråken 
och planteringarna kan utgöra en form av begränsning. 
Beroende på åt vilket håll personerna ska, leder möjligen 
inte stråken i rätt riktning, vilket innebär att personerna 
kan tänkas vilja gena över gräsmattorna eller planterin-
garna för att gå en kortare sträcka. Att gena över gräsmattan 
är möjligt, medan planteringarna motverkar att personer 
genar. I det nordöstra hörnet syntes det tydligt att männ-
iskor skapat egna stigar, då gräset hade försvunnit och 
endast packad jord syntes.

Parkens rum samt öppen- respektive slutenhet
Parkens helhetsintryck bidrar till känslan att parken är 
öppen. Beroende på hur betraktaren ser den rumsliga 
omfattningen kan flertalet rum urskiljas. 

Till att börja med kan två liknande större rum identifieras. 
Dessa utgörs båda av hela parken men skiljer sig i avgräns-
ningen. Det ena rummet gränsas mot trottoaren som direkt 

omgiver parken. Avgränsningen i det andra rummet blir 
främst framträdande om betraktaren befinner sig i mitten 
av parken. Denna avgränsning innefattas av byggnadsfasa-
derna som är belägna på andra sidan den vägstruktur som 
omger parken. Dessa fasader är i relation till betraktarens 
nivå höga och kan ses som en vägg där rummet tar slut. I 
den norra delen saknas dock denna känsla, då det inte finns 
angränsande fasader i samma utsträckning.

Det finns även ett rum som är relativt stort som utgörs av 
parkens mitt i riktningen mellan norr och söder. I norr, öst 
och väst finns höga buskar och träd planterade som utgör 
väggar och i söder utgör en befintlig restaurangbyggnad en 
vägg. Det sker dock en upplösning av detta rum i parkens 
mitt där ett korsande stråk mellan öst och väst är beläget.

Stråken i sig kan innefatta rum där gräsytor och plante-
ringar samt träd och buskar utgör en avgränsning. Det finns 
även små rum som utgörs av urklippta buskhäckar med en 
antydan på boskéer. Dessa är placerade på sidorna av de 
nord-sydliga stråken och innehar sittmöjligheter.

Hårdgjord mark och vegetation
Den större delen av parken består av vegetation och detta i 
form av träd, gräs och blomplanteringar, medan den mindre 
delen består av hårdgjord yta. Parkens funktioner kan relat-
eras till var hård respektive mjuk mark är lokaliserat. Den 
hårdgjorda marken utgörs främst av finkornigt grus och 
återfinns i stråken samt vid lekparken och utanför restau-
rangen i söder. Medan den mjuka marken som består av 
vegetation återfinns vid sidan av stråken, framförallt på 
gräsytorna.

bild 08 - vy mot söder,  människor som vistas i Parken bild 09 - vy mot öster,  den cirkulära Platsen i mitten
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observation
Vid observationen av Hoglands park, torsdagen den 24:e 
april klockan 11.00 till 14.00, studerades de människor som 
vistades där.

Rörelsemönster
Vid observationstillfället användes stråken främst som 
transportsträcka genom området eller till och från en plats 
i parken. Vissa människor gick in i parken till en specifik 
plats och sedan därifrån ut ur parken medan andra gick 
igenom parken utan att stanna till. Den riktning där flest 
människor gick var mellan norra och södra delen av parken, 
följt av riktningen mellan västra och östra sidan där något 
färre gick. De diagonala stråken användes inte i lika stor 
utsträckning.

Användning och funktioner
Personer som vistades i parken med yngre barn befann sig 
framför allt i den södra delen. De befann sig i främst vid och i 
lekparken som är lokaliserad i det sydöstra hörnet av parken 
där barnen tycktes leka. De vistades även på gräsytan i den 
södra delen av parken där det gick att urskilja grupperingar 
av människor som åt och socialiserade sig med andra. Det 
fanns även vissa mindre grupperingar om två personer 
samt vissa enskilda personer som tycktes sola eller läsa. 

I den norra delen vistades färre personer. Denna del var 
mer beskuggad av träd jämfört med den södra delen där det 
främst var sol. Några personer satt och läste tidningar eller 
böcker, andra satt och studerade parken eller pratade med 
varandra.

Längsmed stråken och den upphöjda cirkeln i mitten finns 
bänkar utplacerade. Dessa bänkar är främst riktade mot 
söder, men även öst och väst. Flest bänkar fanns i mitten 
av parken, vid den upphöjda cirkeln. Där vistades främst 
människor i grupp om två eller fler som socialiserade med 
varandra. På bänkarna längsmed stråken satt främst en 
eller två människor på respektive bänk.

Längst ned i den södra delens mitt, gränsande mot vägen, 
finns en restaurang med uteservering. Denna plats tycks 
främst användas för att äta, mötas och socialisera sig.

Stråken användes som tidigare nämnt för promenader eller 
transportsträcka. Några människor rastade hundar, främst 
längs stråken i parkens utkanter.

intervju
Intervjutillfället ägde rum måndagen den 28:e april klockan 
11.00 till 14.00. Femton personer av olika kön och ålder 
medverkade och svarsfrekvensen var hundra procent. 
Nedan presenteras intervjufrågorna.

1. Vad är anledningen till att du befinner dig i parken 
just nu?

Två av de femton intervjuobjekten befann sig i parken för att 
motionera. Båda personerna promenerade genom parken 
för att de upplevde den som trevlig och lugn. Ytterligare en 
person promenerade i parken, men dennes huvudsyfte var 
inte motion utan att rasta hunden.

Två personer befann sig i parken för att möta andra 
personer. Den ena skulle ha ett arbetsrelaterat möte, medan 
den andre skulle möta en god vän. Båda personerna ansåg 
att parken var en trevlig plats att mötas på och särskilt den 
ena ansåg att parken bidrog med ”trevliga inslag” och “lugna 
intryck”. En person befann sig endast i parken för att ”ta vara 
på vårsolen” samt ta det lugnt. Ett intervjuobjekt befann sig 
i parken för att ”vila benen för att få kraft gå vidare”. Denne 
person satt på en bänk och vistades i parken för att vila och 
ta del av lugnet parken erbjuder.

Enligt de tre intervjuobjekten, som vistades i parken med 
sällskap av barn, var lekplatsen den avgörande anledningen 
till att dessa befann sig i parken. Enligt ett intervjuobjekt är 
”…Hoglands park bra för att barnen kan leka och vi vuxna 
kan njuta av parken och de kvalitéer som finns här”. I den 
södra delen av parken fanns även människor vars huvud-
sakliga syfte var att äta. Dessa bestod av fem personer. Två 
av dessa skulle äta på den restaurang som finns i södra 
delen av parken medan tre hade medhavd mat.

2. Hur ofta besöker du parken? – Av vilken anledning?
Elva av de femton personerna som intervjuades brukade 
besöka parken. Intervjuobjekten vistades i parken mellan 
två till fem gånger per vecka. Den främsta anledningen till 
att de vistades där var att de arbetade och/eller bodde i 
närheten. Vissa brukade även besöka parken i rekreationss-
yfte eller för att socialisera sig med andra personer.

3. Hur skulle du beskriva parken?
Majoriteten av intervjuobjekten beskrev Hoglands park 
som lugn, grön och trevlig. Planteringarna nämndes av nio 
personer och detta i en positiv mening i form av att de var 
vackra eller gav ett trevligt intryck. Åtta av de femton interv-
juobjekten beskrev parken med det specifika ordet ”oas”, 
då de flesta utvecklade vad de menade och förklarade att 
parken fungerar som en lugn grön plats bortom den röriga 
staden.

4. Saknar du något i parken eller uppfyller den alla 
dina behov?

Sju personer ansåg att parken uppfyllde alla deras behov. 
Fyra personer önskade fler sittplatser i form av bänkar, 
främst på grund av brist på sittplatser under högsäsong. 
Tre personer önskade att det fanns fler papperskorgar, där 
två ansåg att det till och från kunde bli skräpigt, medan 
den siste ville kunna ”slänga den svarta påsen” efter denne 
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rastat hunden. Den sista personen var något osäker på om 
allt som denne efterfrågade fanns och ville inte svara.

5. Vad är viktigast i en park tycker du?
Nio personer av de femton intervjuobjekten ansåg att vege-
tationen var det viktigaste. Majoriteten av dessa nämnde att 
det bör finnas en variation av gräs, blommor och olika träd. 
Fem personer ansåg att lugnet i en park var viktigast, där 
fyra personer nämnde det specifika ordet ”rekreation”. Sex 
personer ansåg att möjligheten att vila i parken var bety-
dande. Tre personer nämnde att stråk för motion var bety-
dande och fem personer nämnde sittplatser.

Samband
Fördelningen av intervjuobjektens ålder var varierande. 
Det gick att se ett samband mellan intervjuobjektens svar 
på vad de ansåg var viktigast i en park och ungefär till 
vilken åldersgrupp dessa tillhörde. De som främst efter-
frågade sittplatser och möjligheten att kunna åskåda omgiv-
ningen var uppskattningsvis äldre. Det var de personer som 
uppskattningsvis var medelålders som efterfrågade prom-
enadstråk. De som uppskattningsvis var yngre ansåg att 
möjligheten att mötas och socialisera var betydande. Efter-
frågan av grönska i form av träd, buskar, gräs och plante-
ringar var varierande över alla åldrar. Möjligheten att mötas 
ansåg många även vara viktigt. Även detta varierade mellan 
de olika åldersgrupperna.

kartstudie
Kartstudiens resultat bestod bland annat av topografiska 
skillnader och platsens omfattning.

• Ronneby torg innehar en lutning på cirka fem meter 
från norr ned till söder, medan Hoglands park utgörs 
av en plan yta.

• Ronneby torg upptar en yta som motsvarar en dryg 
femtedel av Hoglands parks storlek.

inventering
Inventeringen gav svar på frågor kring platsens utformning.

• Både Ronneby torg och Hoglands park har god ankny-
tning till deras omgivning eftersom stora stråk, som 
knyter an med omkringliggande gatunät, skär genom 
platserna.

• Rum med olika omfattning kan identifieras på båda 
platserna. Hoglands park har dock en mer varierad 
rumsuppdelning än Ronneby torg. Ronneby torg består 
främst av ett eller två omfattande rum, vilket ger en 
brist på rumslighet.

• Hoglands park består till större delen av vegetation 
medan Ronneby torg främst består av hårdgjord yta i 
form av gatsten. Ronneby torg har dock träd utplant-
erade i dess kanter.

observation
Observationen bringade vetskap om människors rörel-
semönster på platsen och användning av platsens funk-
tioner. 

Rörelsemönster
• Hinder och barriärer förhindrar rörelse på platsen. I 

Ronneby torgs fall utgör muren vid Karlskronagatan ett 
tydligt hinder, då människor som färdas diagonalt över 
hela torget måste röra sig runt denna. Medan plante-
ringar och häckar i Hoglands park hindrar fri rörelse.

• Transportsträckor utgörs framför allt av stråk där 
människor har möjlighet att röra sig genom området 
men även till specifika delar av platsen.

Användning av platsens funktioner
• Sittplatser används som mötesplatser där männi-

skor socialiserar sig med andra människor. Sittplatser 
består av bänkar på Ronneby torg, vilket de även gör 
i Hoglands park. Men i Hoglands park utgör gräsy-
torna den kvantitetsmässigt största sittytan. Sittytor 
används även för att vila, sola, läsa och äta.

• Människor tenderar att vistas utmed Ronneby torgs 
kanter och beträder inte torgets mitt i stor utsträckning.

• Stråk används främst som transportsträcka.
• Handel och ärenden utförs utanför platserna i anslut-

5.3 tolkning



2014.05.26 sonny nordström FP11 

5 - 43

ning till och baserat på de funktioner byggnaderna 
innehar.

intervjuer
Vid intervjun på Ronneby torg, framkom det att det fanns 
människor som ansåg att torget var en väl fungerande plats, 
medan andra inte uppskattade det i lika stor utsträckning. 
De som var missnöjda efterfrågade liv och rörelse samt 
mer vegetation i kontrast till det idag hårdgjorda torget. 
Intervjuobjekten i Hoglands park var till stor del nöjda 
med parkens utformning, bortsett från efterfrågan på mer 
sittplatser. I resultatet redovisades även värden som interv-
juobjekten ansåg var viktigt på ett torg respektive i en park.  

Betydande värden på torg enligt intervjuobjekten
• Sittplatser
• Torghandel och affärer
• Event, liv och rörelse
• Vegetation i viss mån
• Interaktion och möten

Betydande värden i park enligt intervjuobjekten
• Sittplatser
• Vegetation
• Stråk
• Interaktion och möten
• Rekreation

jämFörelse
Det går att se vissa samband mellan intervjuobjektens svar 
och information som framkom vid observationerna.

Ronneby torg
• Vid observationen tenderade människor att röra sig 

längsmed torgets kanter snarare än i torgets mitt. Vid 
intervjuerna framgick det att vissa kände sig expone-
rade på torgets öppna yta. 

• Vid observationen tycktes människor främst använda 
torgets närmsta omgivning för att uträtta ärenden och 
dylikt, vilket verkar stämma baserat på den informa-
tion intervjuobjekten gav.

• Vid observationen tenderade människor att inte uppe-
hålla sig på torget under särskilt lång tid. Vid intervjun 
framkom det att torget mer används som en utgång-
spunkt där människor möts, för att sedan röra sig från 
platsen.

Hoglands park
• Både vid observation och vid intervju framkom det att 

stråken användes som transportsträcka och prome-
nadstråk.

• Vid observationen vistades främst vuxna i sällskap 
med barn i den södra delen av parken, vilket visade sig 

bero på lekplatsen som är belägen där enligt intervju-
objekten.
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I Del 6 äger en diskussion rum rörande information som 
framkom under resultat- samt teoriavsnittet. Strategier arbetas 
fram utifrån denna information och alternativa strategier 
presenteras.

strategier

del 6.0
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Utifrån inkommen information från teorin i Del 4 samt 
metodresultatet i Del 5 kan nu frågeställningen sammanfat-
tningsvis besvaras. Metodresultatet besvarar de första tre 
frågorna, medan teorin de tre sista.

metodresultat

1. Vilka karaktärsdrag går att finna på ett torg respek-
tive i en park?

Ronneby torg utgörs av en hårdgjord yta med inslag av träd. 
Hoglands park innehar en vegetationsrik miljö.
2. Hur påverkas människan av den fysiska 

utformningen?
Framför allt hinder och förbud tycks påverka människornas 
rörelsemönster på respektive plats. På Ronneby torg undvek 
människor att vistas på dess exponerande ytor. Människor 
tenderar att använda vissa funktioner efter dess använd-
ningssyfte, om funktionen tydligt påvisar dess användning. 
Stråk utgör exempelvis en naturlig väg för människor att 
röra sig på och människor tenderar att sätta sig på gräsytor 
och på bänkar. 
3. Vilka funktioner och värden på ett torg respek-

tive i en park lockar människan att besöka sådana 
platser?

På Ronneby torg efterfrågades framför allt möjligheten till 
möte och interaktion samt att kunna uträtta ärenden. Men 
även liv och rörelse i form av event och torghandel efter-
frågades. Torget i sig fungerar som mötesplats, vilket utgör 
ett värde. I Hoglands park efterfrågades även möjligheten 
till möten och interaktion. Utöver detta efterfrågades 
parkens möjlighet till rekreation och promenader på stråk. 
I parken var det främst vegetationen som utgjorde ett värde.

teori
1. 
2. Hur påverkas människan av den fysiska 

utformningen?
Om den fysiska utformningen bjuder in till användning 
tenderar människor i större utsträckning att vistas där. En 
god utformning av platsen tenderar i många fall att bidra 
positivt.
3. Vilka funktioner och värden på ett torg respek-

tive i en park lockar människan att besöka sådana 
platser?

Om offentliga platser erbjuder en variation av aktiviteter 
lockas människor att besöka dessa.  En god utformning av 
platsen är även tilltalande. Specifika funktioner som lockar 
är sittplatser samt möjlighet till möten och att uträtta 
ärenden.
4. Hur påverkar vegetation människan och miljön?
Vegetationen bidrar till fysisk hälsa genom aktivitet, till 
mental hälsa genom återhämtning och till social hållbarhet 
genom tillhörighet och integration.

6.1 inledning

strategier
Baserat på detta ska nu en diskussion inledas i form av fem 
strategier. Strategierna formas för att bidra till Ronneby torg 
som mötesplats, vilket presenterades i inledningen. Målet 
är att skapa ett torg som erbjuder handel och arrangemang 
samt en park som erbjuder rekreation och aktivitet. Dessa 
strategier ska sedan utgöra grunden för gestaltningsförs-
laget. Strategierna omfattar nedanstående. Efter att respek-
tive strategi diskuterats ska alternativa strategier komma 
att presenteras.

1. Addera vegetation
2. Livskvalitet och social hållbarhet
3. Klimat och ekologisk hållbarhet
4. Rumslighet och anknytning till omgivning
5. Flerfunktionalitet och aktiviteter
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Strategi 1 innefattar att ”addera vegetation” och utgör en 
huvudstrategi för de kommande strategierna.

vegetationens betydelse
Varför ska vegetation integreras i staden? Olsson poängterar 
att vegetationsområden i städer förväntas bli en bristvara, 
vilket det redan är i dag i viss mån som en ett resultat av 
förtätning (Olsson 2013a:11). Detta tyder på att det främst 
rör större städer där det är brist på grönska. Vilket innebär 
att vegetation möjligen värderas högre än i småstäder där 
det är god tillgång på grönska. Ronneby är ingen storstad 
där det är brist på vegetation, utan staden är omgiven av 
natur och park. Vidare menar Kling på att den traditionella 
parken med dess träd, buskar och planteringar inte fått 
samma utrymme i dagens planering på grund av ökad 
medborgerlig påverkan i det offentliga rummet (Andersson, 
Hallemar och Kling 2013:241-242). Argumentet om att 
integrera vegetation i staden bör nödvändigtvis inte fallera 
på grund av detta, eftersom grönska har visat sig ha positiv 
påverkan på både människor och miljön (Olsson 2013a). 
Detta kommer att diskuteras mer djupgående i denna 
strategi och i kommande strategier.

mental hälsa
Psykisk ohälsa är ofta relaterat till och en produkt av stress. 
Närhet till och vistelse i vegetationsrika områden har visat 
sig sänka blodtrycket och därmed upplev stress. Områden 
som utgörs av vegetation, som exempelvis parker, tenderar 
att bidra positivt till återhämtning hos människan i större 
utsträckning än områden med brist på grönska. (Olsson 
2013a:21-22) Detta kan relateras till intervjutillfället i 
Hoglands park, där flera intervjuobjekt benämnde parken 
som en grön ”oas” i staden. I och med detta fungerar exem-
pelvis parker som rekreationsområden dit människan kan 
söka sig för att vila hjärnan. Det har visat sig, genom forsk-
ning om rehabilitering av psykisk ohälsa i naturlika miljöer, 
att vegetation har en positiv inverkan på människans 
sinnesstämning. Om människan vistas i sådana miljöer som 
bidrar till hjärnans återhämtning, förbättras prestations- 
och koncentrationsförmågan, vilket beror på avkoppling 
från vardagens stress och krav. (Olsson 2013a:21) Detta kan 
liknas till intervjuresultatet från Hoglands park där männi-
skor angav att de använder parken för rekreation, då den är 
lugn och trevlig att vistas i.

Fysisk hälsa
Fysisk inaktivitet är enligt Olsson idag ett stort problem. 
Ett flertal undersökningar som hon hänvisar till, påvisar 
vikten av vegetation i människans närmiljö. Att människor 
har närhet till och möjlighet att vistas i grönskande miljöer 
har en direkt koppling till människors fysiska hälsa såväl 
som aktivitet. Det har visat sig att de människor som har 

6.2 strategi 1

närhet till områden med vegetation tenderar att aktivera sig 
mer än de som bor långt ifrån en sådan plats. Dessa platser 
möjliggör och uppmuntrar till lek samt motion i form av 
promenader. (Olsson 2013a:22-23; Johansson, Kollberg och 
Bergström 2009:22) Det bör påpekas att ju större en sådan 
plats är desto mer möjlighet finns det för människor att 
fysiskt aktivera sig. Baserat på detta bör det finnas tillgång 
till mer omfattande grönområden än just en mindre stad-
spark. Det visade sig dock vid observationen och intervjun 
i Hoglands park att parken används i motionssyfte, trots 
att parken utgörs av en begränsad yta. Detta påvisar att 
mindre områden som innehåller vegetation ändå har en 
viss påverkan på människans fysiska hälsa och aktivitet.
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6.3 strategi 2

Strategi 2 utgörs av ”livskvalitet och social hållbarhet” och 
behandlar vegetationens påverkan på människan.

närhet till grönska
Enligt Statens folkhälsoinstitut bör det i framtida planering 
beaktas att det ska finnas tillgång till natur inom trehundra 
meter, vilket Regeringen lyfte fram i 2008 års folkhälso-
proposition. (Johansson, Kollberg och Bergström 2009:11) 
Människor som har mindre än trehundra meter till närmsta 
natur anser sig må bättre än de som bor längre än en kilo-
meter från närmsta grönområde, vilket diskuteras mer 
djupgående i nästkommande avsnitt. (Olsson 2013a:22) 
För de människor som bor liksom främst vistas i Ronneby 
stadskärna kan ökad vegetation i detta område utgöra en 
positiv effekt på deras hälsa.

en Plats För alla
Med ”en plats för alla” menas att människor oberoende av 
ekonomisk ställning, ålder samt fysiska och psykiska egen-
skaper ska kunna vistas på Ronneby Torg.

Olsson menar på att majoriteten av städernas grönom-
råden är gratis att vistas på och är tillgängliga för alla, ober-
oende av dess ekonomiska ställning. (Olsson 2013a:27) För 
att alla människor oberoende av ekonomiska styrkor eller 
svagheter ska kunna använda och vistas på torget, måste 
platsen vara utom köptvång. Detta betyder dock inte att 
torget helt ska utesluta olika former av handel, eftersom 
torgets ursprungliga syfte var just detta. Det innebär 
däremot att det ska finnas alternativa funktioner som 
tillåter människor att vistas på platsen utan att nödvän-
digtvis vara bunden till köp. 

Fastighetspriserna tenderar att öka när vegetation finns 
anslutande till byggnader (Olsson 2013a:18). Detta innebär 
en positiv aspekt för ägarna till fastigheterna runt Ronneby 
torg. Dock missgynnas hyresgästerna, då lokal- och bostad-
shyrorna riskeras att höjas. Detta kan innebära att butik-
erna måste höja priserna, vilket missgynnar kunderna som 
följd. Detta kan leda till att ekonomiskt svaga utesluts och 
området endast blir tillägnat de ekonomiskt starka. Denna 
aspekt går emot innebörden ”en plats för alla” och en plats 
utan köptvång.

Det bör finnas mötesplatser där olika åldersgrupper kan 
vistas för att bidra till sin sociala hälsa. Vegetation och 
vatten bidrar till att barn ägnar sig åt olika aktiviteter, såsom 
lek, vilket innebär att barnen utvecklar en social förmåga. 
Ungdomar tenderar att efterfråga mötesplatser i stor 
utsträckning, då den sociala samvaron är viktig. (Johansson, 
Kollberg och Bergström 2009:22-23, 26) Äldre behöver, på 
grund av försämrad rörelseförmåga, möjligheten av stilla-
sittande. Även att kunna blicka ut över området och social-

isera sig med andra människor. (Johansson, Kollberg och 
Bergström 2009:28) 

Med ”en plats för alla” menas förutom ovanstående, även 
att människor med olika former av funktionsnedsättning 
ska kunna vistas på platsen. Ronneby kommun har i sitt 
gestaltningsprogram över stadskärnan angett riktlinjer för 
att underlätta bland annat framkomlighet. Platsen bör ha en 
logisk utformning med plana och breda ytor samt möjlighet 
att vila med jämna mellanrum. (Ronneby Kommun 2012:49-
50) Gehl påpekar ungefär detsamma, då han poängterar att 
stråk bör vara väldimensionerade och utgöras av plan yta 
för att framkomligheten ska öka. (Gehl 2011:141)

trygghet 
Under inventeringen framkom det att belysningsstolparna 
på Ronneby torg är placerade i dess yttre kanter. Detta 
innebär att det under dygnets mörka timmar kan vara 
relativt mörkt i mitten av torget, vilket kan innebära en 
begränsning då människor möjligen hellre går runt torget 
på de upplysta stråken. I och med detta är Karlskronaga-
tans skärning genom torget mörklagd under kvälls- och 
nattetid. Ronneby kommun anser att både estetisk och 
funktionell belysning bidrar till en trygghetskänsla och att 
platsen blir tilltalande under dygnets mörka timmar. I och 
med detta bör det finnas belysning på fler delar av torget. 
Längsmed stråk, vid sittmoduler och entréer är exempel på 
vart funktionell belysning kan placeras och belysning under 
och på träd kan utgöra den estetiska belysningen. (Ronneby 
kommun 2012:33, 36)

Det har även visat sig att det finns ett samband mellan 
trygghet och vegetation. Detta då grönska motverkar ett 
negativt socialt beteende, såsom aggressivt uppförande och 
bidrar till en mindre rädsla för brott. (Olsson 2013a:25) 
Detta kan dock tolkas som en ”falsk” trygghet. Det vill säga 
att det faktum att människor känner sig trygga inte bör bidra 
till att brott upphör. Därför är vegetationens motverkan av 
negativt socialt beteende centralt i detta argument. 

Torget är till större delen omgivet av vägar för motordriven 
trafik. Träd som skiljer väg och mark där människor vistas, 
skyddar gående och cyklister från att kollidera med motor-
trafiken. Ronneby torg har träd utplacerade i väst, i öst 
och i söder, vilket kan utgöra ett skydd. Vidare har vegeta-
tion en bullerdämpande effekt då ljudvågor absorberas av 
mjukgjorda ytor. (Olsson 2013a:25, 33) Detta kan bidra till 
att ljudnivån på Ronneby torg minskar och att torget kan 
utgöra en lugn plats. 
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6.4 strategi 3

Strategi 3 omfattas av ”klimat och ekologisk hållbarhet” och 
behandlar bland annat vegetationens påverkan på miljön.

renare och Friskare luFt
De flesta städer växter i befolkningsmängd vilket innebär 
att de blir större och tätare. Därmed blir tillgången på 
frisk och sval luft betydelsefull. Tät bebyggelse hindrar 
ventilation i staden och medför risk för ökad temperatur. 
(Johansson, Kollberg och Bergström 2009:18) Städer har i 
genomsnitt högre temperatur än dess omnejd, vilket är ett 
resultat av hårdgjorda fasader som lagrar värme. Om vege-
tation integreras i staden kan temperaturen sänkas. Vege-
tationen utgör en temperaturreglerare och möjliggör en 
lägre temperatur som skapar en svag bris, vilket bidrar med 
luftcirkulation på platsen. (Olsson 2013a:32) Det bör dock 
påpekas att Ronneby är en relativt liten stad och det finns 
spekulationsvis inte något omfattande temperaturrelaterat 
problem. Däremot anses Ronneby stadskärna utgöra en tät 
kvartersstruktur enligt Ronneby kommun (2012:11). Vege-
tation har även fler positiva påverkningar när det gäller 
luftkvaliteten. Vegetation absorberar och filtrerar luften 
och sänker därmed föroreningar och partikelhalter. (Olsson 
2013a:32, 34) På detta sätt fungerar även vegetationen som 
en luftrenare, vilket rimligtvis gynnar Ronneby stadskärna 
oavsett befintligt luftskick.

dagvattenhantering 
Eftersom Ronneby torg har en lutning från norr ned till 
ån i söder, finns en risk att vattnet rinner ner i ån utan att 
filtreras vid ett kraftigt regnfall. Det finns även en risk att 
brunnar som är belägna i torgets södra del blir översväm-
made. Exempelvis gräsytor och dammar motverkar detta då 
vattnet infiltreras i marken och fördröjer infiltrationspro-
cessen istället för att vattnet direkt leds ner i brunnar eller 
i ån. Träden kan även bidra till denna process genom att 
absorbera vattnet som genom gräsytor bevaras i marken. 
(Olsson 2013a:33)

bevara värden
Ronneby kommun har i sin översiktsplan angett att de 
står för en ekologisk hållbar framtid (Ronneby kommun 
2006:10-11). För att fullfölja detta bör rimligtvis värden 
som finns på Ronneby torg idag inte avlägsnas från platsen 
utan återanvändas. Träd av omfattande storlek och ålder bör 
rimligtvis bevaras, vilka är belägna kring torgets utkanter. 
Markbeläggningen bör till viss mån bevaras då rutmön-
stret på torget är tydligt och kan utgöra ett karaktärsdrag 
för platsen. Likaså fontänen vid muren intill Karlskrona-
gatan som utgör ett monument, vilken bidrar till upplev-
elseutbudet på platsen.

Strategi 4 utgörs av ”rumslighet och anknytning till 
omgivning” och omfattar platsers utformning.

rumslighet
Att äldre vill kunna blicka ut över platser och yngre behöver 
stora ytor att röra sig på, tyder på att platsen bör vara rela-
tivt öppen (Johansson, Kollberg och Bergström 2009:28). 
Det finns dock en risk för den så kallade effekten ”edge 
effect”, som innebär att människor helst vill vistas i kanterna 
på en plats med ryggen säkrad (Gehl 2011: 151). Detta kan 
möjligen vara anledningen till varför människor vistades 
vid Ronneby torgs kanter snarare än på torgets mitt, som 
framgick under observationen. Från intervjun framkom det 
dessutom att torgets mitt uppfattades som exponerande, 
vilket styrker denna aspekt.

För att motverka denna effekt bör det skapas en rumslighet 
för att dela upp de stora ytorna på torget, där rumsavgräns-
ningen exempelvis kan utgöras av vegetation. Rumsavgrän-
sningen kommer dock innebära hinder som försämrar 
framkomligheten på platsen. Som det visade sig vid obser-
vationen på Ronneby torg utgör muren vid Karlskronagatan 
ett hinder, men den bidrar till en rumsavgränsning mellan 
den södra och den norra delen. I Hoglands park utgjorde 
planteringarna ett hinder, vilket även framkom vid observa-
tionen. Att det finns hinder i form av planteringar och dylikt 
är nödvändigtvis inte problematiskt. Det faktum att dessa 
bidrar till rumsbildningen kan liknas med ett rum inomhus, 
där väggarna utgör hinder och dörröppningar tillåter färd 
in om ut ur rummet. Om rumsavgränsningarna kompens-
eras med väl fungerande stråk kan framkomligheten ändå 
vara god.

utFormning
Gehl påvisar att det finns ett samband mellan kvaliteten av 
utemiljöns fysiska utformning och omfattningen av platsens 
aktiviteter. (Gehl 2011: 129) Då det gäller utformningen har 
de fyra principer för planering av stadens offentliga rum 
som Gehl behandlar, utgjort grunden. På Ronneby torg bör 
aktiviteter samlas snarare än att spridas ut då detta bidrar 
till en variation av aktiviteter koncentrerat på platsen. 
Därmed kan människor med olika behov genomföra deras 
aktiviteter på platsen. För att bidra till att olika samhälls-
grupper och dess aktiviteter kan samexistera bör dessa 
integreras, eftersom segregation motverkar att människor 
möts och kan inspirera varandra. Om torget är inbjudande 
till aktiviteter kan fler människor tänkas lockas av att vistas 
där, än om det är avvisande. För att locka människor att 
vistas på torget bör det öppnas upp mot dess omgivning, 
vilket går att relatera till att platsen är inbjudande. Däremot 
har det framkommit under intervjuer att torget tenderar 
att uppfattas som exponerande och att det därmed inte är 
lockande att vistas i mitten av torget. Därför är det viktigt 

6.5 strategi 4
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att skapa en god rumslighet för att motverka detta samt att 
torget innehar en variation av slutna och öppna partier så 
att människor har möjlighet att välja var de vill vistas. (Gehl 
2011:83, 101, 113, 121)

Gehl framlägger en teori om att stråk bör omfattas av en 
viss dimension. Han påpekar även att det finns en relation 
mellan antalet möjliga stråk att färdas på och mängden 
människor som vistas där. Detta kan tolkas som att det 
möjligen vistas färre människor per stråk om det finns fler 
stråk att välja mellan. Det vill säga att människor sprids ut, 
vilket motverkar möjligheten till möten. Vid inventeringen 
i Hoglands park framkom det att gräset på vissa platser var 
nedstampat och endast jord fanns kvar, vilket tyder på att 
människor skapar egna stråk vid brist på andra. För att inte 
detta ska inträffa, är det angeläget att göra en avvägning 
mellan dessa två aspekter vid utformning av förslaget. 
Genom att stråken delas upp i etapper med svängd och 
bruten form skapas upplevelserikedom, vilket människor 
efterfrågar. (Gehl 2011:133, 141)

Äldre människor tenderar att efterfråga fysisk aktivitet 
i form av stråk att promenera på. Men på grund av sänkt 
rörelseförmåga i relation till ökad ålder, är även möjligheten 
för stillasittande viktigt. (Johansson, Kollberg och Berg-
ström 2009:29-30) Detta framkom även i intervjuerna där 
det främst var äldre som efterfrågade sittplatser. Därför bör 
bänkar och andra sittplatser finnas utplacerade med jämna 
mellanrum för att tillgodose detta behov. Gehl menar även 
att om möjligheten att sitta finns, skapas möjligheter för 
de andra tidigare nämnda aktiviteterna. Vidare att uppe-
hållstiden blir längre, då människor har möjlighet att ”slå 
sig ned” på platsen och ägna sig åt att exempelvis sola, äta, 
prata eller läsa. Till skillnad från äldre menar Gehl att unga 
människor och barn tenderar att kunna sitta på de flesta 
platser, som exempelvis vid fontänkanter eller på marken, 
medan äldre söker väldefinierade sittplatser och rediga 
bänkar. (Gehl 2011:159) Att Ronneby torg erbjuder en vari-
ation sittmöjligheter i stor utsträckning, kan därmed vara 
en lösning på det idag relativt folktomma torget. Dock bör 
faktumet ”edge effect” beaktas. I och med detta bör det 
åtminstone finnas möjlighet att sitta och stå i kanten av 
torget. (Gehl 2011:155, 157)

anknytning till omgivning
Som framgick vid inventeringen har torget en välförankrad 
koppling till dess omgivning. Karlskronagatan utgör det 
största stråket genom torget och knyter samman det med 
både den östra och västra sidan av stadskärnan. Genom 
Kungsgatan i norr samt stråket upp mot Heliga Kors kyrka 
skapas en koppling till stadskärnans norra delar och 
Strandgatan och Söderbro i söder möjliggör kopplingar 
även till denna sida av staden. Det är av stor vikt att bevara 
dessa stråk för att skapa förutsättningar för torget som en 

mötesplats. Har torget god anknytning till dess omgivning 
genom flera betydande stråk finns det även en möjlighet att 
människor vistas där och använder det som en mötesplats i 
större utsträckning än idag, om utformningen tillåter detta 
vilket Gehl påpekar är av stor vikt för en plats ur använd-
ningssynpunkt. (Gehl 2011:101)
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6.6 strategi 5

Strategi 5 består av ”flerfunktionalitet, användning och 
aktiviteter”.

inbjudande användning
Enligt Kling har användningen av offentliga rum förändrats 
genom integration av träffpunkter och uteserveringar på 
dessa platser, vilket innebär att torg och parker omvandlats 
från genomgångsplatser till uppehållsplatser. (Andersson, 
Hallemar och Kling 2013:241-242) En tolkning av detta är 
att platsen bör innefatta något, exempelvis aktiviteter, för att 
människor ska uppehålla sig där. Finns möjlighet att utöva 
en önskad aktivitet blir det förmodligen angeläget att vistas 
på den plats som erbjuder just denna aktivitet. Att platsen 
är tilltalande i dess utformning, kan även spela en roll i hur 
tilltalande platsen är för människan. Detta behandlas i näst-
kommande avsnitt.

FlerFunktionalitet

vegetation och vatten
Om vegetation integreras på platsen så utgör den i sig ett 
flertal funktioner. Som tidigare framgått fungerar vegetation 
som luftrenare och temperaturreglerare samt absorberar 
och infiltrerar vatten. Att utforma dammar bidrar ytterli-
gare till att vatteninfiltrationen fördröjs och utgör även ett 
rekreativt inslag på platsen.  (Olsson 2013b:11, 13)

aktiviteter
Kling påpekar även att det blivit allt viktigare med vegeta-
tion i städer och det investeras allt mer pengar i utemiljön, 
vilket bidrar till lokal stadskultur. (Andersson, Hallemar och 
Kling 2013:245) Det Kling menar med detta är att städers 
befolkning fått mer utrymme att påverka utformningen av 
offentliga rum. Det framgår inte om detta är genom plan-
eringsprocesser eller människor approprierat de offentliga 
rummen och utvecklat utformningen baserat på de aktivi-
teter som människorna främst vill ägna sig åt. Oavsett tyder 
detta på att det kan finnas en betydelse i att platsen har en 
friare användning och därmed tillåter aktiviteter av olika 
slag. Det kan tänkas vara rimligt att fler människor vistas på 
platsen om en bred variation av aktiviteter är möjliga.

Under intervjuerna frambringades vetskap om vad männi-
skor efterfrågar på torg och i parker. Det fanns en skillnad 
mellan de olika typerna av platser. I parker tenderade 
intervjuobjekten att efterfråga rekreativa aktiviteter i stor 
utsträckning. Medan liv och rörelse i form av event och 
arrangemang istället efterfrågades på torg. Betydande 
värden på torg var även torghandel och affärer, medan bety-
dande värden i parker utgjordes av stråk och vegetation. 
Betydande värden i form av sittplatser samt interaktion och 
möten efterfrågades vid intervjuerna på både Ronneby torg 
och i Hoglands park, vilket kan relateras till den diskussion 

om människors behov av varandra som Gehl för. Enligt Gehl 
har människor ett behov av upplevelser och ett intresse 
för andra människor, då de tenderar att vistas i närhet av 
andra människor. I och med detta kan människors aktivi-
teter inspirera andra människor och deras aktiviteter. (Gehl 
2011:21, 25) Gehl påvisar att tre typer av aktiviteter kan 
identifieras i utemiljön.

Nödvändiga aktiviteter innefattar vardagliga ärenden som 
att posta brev, färdas till arbete eller skola eller vänta på 
någon person eller buss. (Gehl 2011:9) Torget i sig inne-
fattar ingen sådan användning, men att uträtta ärenden 
eller vänta på bussen kan ske i torgets omnejd, där butiker 
och hållplatser finns tillgängliga. Färd kan dock ske genom 
torget och att vänta på någon, vilket kan tolkas som ett 
möte, sker idag på torget. Därmed äger denna typ av aktiv-
itet rum på torget men ställer inte särskilt stora krav på dess 
utformning, då det är aktiviteter som måste utföras, Enligt 
Gehl. Det bör dock påpekas att några intervjuobjekt hade 
valt att vänta på andra personer på Ronneby torg respek-
tive i Hoglands park, på grund av dess läge eller vad platsen 
hade att erbjuda. Detta frångår därmed det argument Gehl 
för i viss mån. 

Valfria aktiviteter utförs om människor känner lust för detta 
och utgörs främst av rekreativa aktiviteter. Detta innebär 
att denna typ av aktivitet är starkt beroende av platsens 
utformning samt rådande väder. Exempel på denna aktivitet 
är att sola, äta, sitta eller gå en promenad. (Gehl 2011:11) 
Allt detta skulle kunna utföras på torget idag, men som 
tidigare nämnt efterfrågades rekreativa aktiviteter främst 
i parker. Möjligheten att äta finns i de omkringliggande 
restaurangerna och caféerna vid torget. Torget erbjuder 
ingen mat att köpa, men erbjuder en plats att äta på. 

Sociala aktiviteter, som vanligen sker som en följd av de 
övriga aktiviteterna, innefattar exempelvis hälsningar och 
samtal, olika gruppaktiviteter samt barn som leker med 
varandra. Gehl påpekar att det inte är möjligt att planera 
för sådana aktiviteters intensitet eller kvalitet. Däremot 
kan förutsättningarna för att mötas skapas med planering. 
Därmed är det av stor betydelse att skapa en gestaltning av 
torget som lockar människor att besöka det, vilket disku-
terades i föregående strategi. (Gehl 2011:11-12)

Enligt Kling har det blivit alltmer betydelsefullt med flex-
ibla stadsrum vilket möjliggör funktionsbyte från den ena 
dagen till den andra. Exempelvis ett byte från torghandel 
till evenemang. (Andersson, Hallemar och Kling 2013:242-
243)

möten
Vid intervjuerna och vid observationerna framkom det 
att både Ronneby torg och Hoglands park används som 
mötesplatser. Skillnaden var att människor tenderar att 
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6.7 summering

Nedan summeras de kriterier som framkommit i diskus-
sionen för respektive strategi.

Strategi 1 – ”Addera vegetation”
• Addera vegetation på torget för att bidra till social och 

ekologisk hållbarhet samt stärkt fysisk och mental 
hälsa

Strategi 2 – ”Livskvalitet och social hållbarhet”
• Torget ska utgöra en plats som är tillgänglig för alla 

oavsett bakgrund och egenskaper
• Det ska kännas tryggt att vistas på torget oavsett tid 

på dygnet
Strategi 3 – ”Klimat och ekologisk hållbarhet”
• Torget ska med hjälp av vegetation bidra till ren och 

frisk luft samt till omhändertagande av dagvatten
• Befintliga värden bör bevaras
Strategi 4 – ”Rumslighet och anknytning till omgivning”
• Bilda rumslighet på torget för att motverka allt för 

stora och exponerande ytor
• Samla och bjuda in till aktiviteter
• Bibehålla och utveckla anknytningen till omkringlig-

gande områden
Strategi 5 – ”Flerfunktionalitet, användning och aktiv-
iteter”
• Möjliggöra flera funktioner och aktiviteter som männ-

iskor kan nyttja
• Torget ska bjuda in till en friare användning
• Skapa en mötesplats med varierat aktivitetsutbud och 

en tilltalande utformning

uppehålla sig i Hoglands park, medan röra sig vidare 
från Ronneby torg till andra områden. Detta kan bero på 
att intervjuobjekt i Hoglands park var tillfredsställda av 
parkens utformning i större utsträckning än vad intervju-
objekten på Ronneby torg var gällande torget. Som fram-
kommit under denna del av arbetet spelar både platsens 
utformning och aktivitetsutbudet en roll i hur tilltalande 
en plats är att vistas på. Mötesplatser bör innehålla flera 
funktioner för att bidra till en möjlig variation av aktivi-
teter för att skapa förutsättningar för människor att vistas 
där. (Olsson 2013a:27) Därför bör torget vid omgestaltning 
bidra med en variation av möjliga aktiviteter samt inneha 
en attraktiv utformning, där även vegetationens betydelse 
för människan bör påverka detta positivt.
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Nedan presenteras alternativa strategier som är möjliga att 
tillämpa, men är på något sätt orelevant för detta arbete. 
Gemensamt för de alternativa strategierna är att de medför 
att torget som mötesplats motarbetas och att syftet med 
detta arbete omöjliggörs. De mörka markeringarna på 
kartan nedan påvisar vilka områden som skulle kunna byta 
typ av användning.

Förtäta
Vid förtätning bebyggs ytor som ännu inte är exploaterade 
eller ska byta användning. Dessa områden kan omfattas av 
exempelvis parkeringsplatser, ytan mellan gles bebyggelse 
eller äldre fastigheter. Enligt Olsson (2013a:11) har bebyg-
gelsen i städer ökat och grönområdena minskat på grund av 
brister i lagstiftningen samt viljan att förtäta. Det är därför 
nödvändigt med en kombination av bebyggelse och vege-
tation. Vidare medför förtätning att betydelsefull vegeta-
tion försvinner, menar Olsson. Det behöver nödvändigtvis 
måste vara just betydelsefull vegetation bebyggs i Ronneby 
stadskärnas fall.

Förtäta omgivningen 
En strategi kan vara att förtäta omkringliggande kvarter 
i stadskärnan för att fler människor ska bo nära torget. 
Det finns närliggande parkeringsplatser som möjligen 
skulle kunna bortprioriteras. Detta berör dock inte syftet 
med detta arbete, då det inte innefattar förtätning. Dessa 

6.8 alternativa 
strategier

områden är dessutom belägna utanför arbetets avgrän-
sning. Det bör dock poängteras att torget vid förtätning av 
omkringliggande kvarter kan gynnas, i och med att koncen-
trationen av människor ökar. 

bebygga torget
Genom att bebygga torget med bostäder och butiker som 
omkringliggande byggnader utgörs av, skulle koncentra-
tionen av människor i de centrala delarna av staden öka. 
Detta skulle möjligen gynna butiker och restauranger och 
även ge tillfälle för nya lokala företag och nationella kedjor 
att öppna i stadskärnan. Detta skulle dock innebära att 
möjligheten med att integrera en park på torget försvinner.

ParkeringsPlats
Att använda torget som parkeringsplats gynnar bilister 
som färdas till och från stadskärnan. Detta skulle dock 
missgynna miljön och därmed den ekologiska hållbarheten 
eftersom motordriven trafik medför ökade koldioxid- och 
partikelhalter. Ur ett socialt perspektiv skulle torget inte 
ha särskilt goda egenskaper att fungera som en mötesplats. 
Den enda anledningen att vistas på torget skulle i detta fall 
vara att parkera bilen. Torghandeln skulle inte heller kunna 
finnas kvar i och med att möjligheterna för detta försvinner 
i den stund parkeringen fylls med fordon.

karta 08 - områden som kan Förtätas
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I Del 7.0 presenteras förslaget på en alternativ gestaltning av 
Ronneby torg som en mötesplats i staden samt argumenten 
bakom det. Trade-offs på aktuellt förslag samt alternativ 
utformning och nollalternativ presenteras även.

Förslag

del 7.0
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7.1 inledning

De fem strategierna som presenterades i föregående del har 
gett riktlinjer för framarbetandet av gestaltningsförslaget. 
Strategierna kommer att vara underliggande den presenta-
tion av de åtgärder som vidtagits för att besvara problem-
formuleringen ”Hur kan Ronneby torgs utformning omge-
staltas för att bidra till ekologisk och social hållbarhet samt 
utgöra en bättre fungerande mötesplats i staden?” samt 
behandla de tre problemen som introducerades i Del 1, 
nämligen brist på människor, rumslighet och vegetation.

Tiden är inne för att identifiera lösningar på dessa problem.

brister
Det går att identifiera tre tydliga problem med torget, 
baserat på den framkomna informationen från fältarbetet 
och diskussionen i föregående avsnitt.

brist På människor
Torget består av en stor öppen yta som vid inventering, 
observation och intervju var relativt folktom. Det har 
framgått att människor tenderar att känna sig exponerade 
på stora öppna ytor, vilket även benämns ”edge effect”. Det 
har även framgått att människor i viss mån anser att torget 
inte är tilltalande. Men som nämndes i bakgrunden kan det 
finnas överliggande faktorer som påverkar folktomheten.

brist På rumslighet
Det öppna torget medför att det inte skapas någon tydlig 
rumslighet. Den mur som är belagd i mitten av torget 
tenderar att bidra mer till en barriäreffekt för människor 
som rör sig på torget än till rumslighet, baserat på fram-
kommen information vid observationen.

brist På vegetation
Som sagt består idag torget av främst en hårdgjord yta 
i form av gatsten och som det framkom i intervjun på 
Ronneby torg ansåg flertalet av intervjupersonerna platsen 
som oattraktiv. Den hårdgjorda ytan som torget utgörs av 
medför troligtvis att vattnet inte infiltreras i marken. Detta 
och den lutning ned mot ån som torget innefattar, medför 
att vattnet rinner ned i ån, utan att filtrerats.

lösning
Genom att tillämpa strategierna kunde lösningar på dessa 
problem identifieras.

tillgång På människor
Genom att utforma torget på ett sätt så att den inrymmer 
en variation av aktiviteter kan fler människor ha nytta av 
att nyttja platsen. När alla har möjlighet att använda platsen 
bör en social hållbarhet möjliggöras. God belysning och 
skydd mot motordriven trafik kan bidra till att platsen blir 
tryggare. 

tillgång På rumslighet
Om torget utformas med en rumslighet som innefattar stora 
liksom små rum med öppen- liksom slutenhet bör platsen 
väcka intresse. Med en inbjudande utformning möjliggörs 
en variation av aktiviteter. Genom en tillgänglig utformning 
kan anknytning med torgets omgivning stärkas.

tillgång På vegetation 
Om torget innehar vegetation kan det utgöra en plats för 
rekreation och återhämtning liksom fysisk aktivitet och 
sociala möten. Ny och befintlig vegetation bör bidra till 
omhändertagande av dagvatten samt till en renare och 
friskare miljö.

illustrationsPlan
Innan redogörandet för de åtgärder som vidtagits för att 
lösa dessa problem, presenteras den slutliga illustration-
splanen rörande Ronneby torgs omgestaltning på näst-
kommande sida. Detta för att underlätta beskrivningar i 
kommande avsnitt.

De svarta kameraikonerna illustrerar vyerna för de 
kommande perspektivbilderna. Den röda sektionsmark-
eringen A1-A2 utgör sektionsskärningen för sektionen på 
sida 62, från söder (A1) till norr (A2). 

En illustrationskarta utan markeringar återfinns i Bilaga 2.  
(Se Bilaga 02 - Slutlig illustrationsplan - Sida 77)

karta 09 - slutligt gestaltningsFörslag 

För ronneby torg
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struktur
Genom att dela upp torget i två lika stora delar med Karl-
skronagatan som gräns, skapas två huvudsakliga rum, vilket 
kan ses på kartan till vänster. Den norra utgörs av torg 
(grå färg på kartan) medan den södra av park (grön färg 
på kartan). Torgets rutnät som utgör ett tydligt karaktärs-
drag för platsen har bevarats, men omarbetats i viss mån. 
Genom att utgå från och utveckla detta rutnät kan torgets 
norra respektive södra del delas in i fyra horisontella rutor 
och sex vertikala rutor. Karlskronagatan (vit färg på kartan) 
som utgör gränsen mellan den norra och södra delen utgörs 
av fyra horisontella rutor och en vertikal ruta. I och med 
detta utgörs torget i sin helhet fyra horisontella rutor och 
tretton vertikala sådana.

Det totala antalet rutor är 52 i antalet. Rutorna är kvad-
ratiska med sidolängden 9,25 meter. Detta mått baserats 
på att torgets långsidor är 120 meter och dess kortsidor 37 
meter, vilket framkom i kartstudien.

Idag utgörs rutorna av medelmörk gatsten och rutnätet av 
mörk gatsten, vilket innebär ett relativt enformigt mönster. 
För att utveckla denna markbeläggning tas rutnätet, som 
utgörs av mörk gatsten, bort och själva rutorna expand-
eras. I och med detta försvinner rutsystemet och en ny 
gestaltning är nödvändig för att återskapa den ursprungliga 
utformningen fast i en ny tappning. Genom att fördela mörk, 
medelmörk och ljus gatsten över de olika rutorna, skapas 
ett varierat rutnät. Till detta integreras även rutor i form av 
vegetation. Främst i södra delen som utgörs av park, men 
även i den norra delen, för att bidra med rumsbildning 
och motverka att ytan förblir enbart hårdgjord. De gröna 
rutornas markbeläggning utgörs främst av gräs, men även 
träd, buskhäckar, planteringar och vatten. Karlskronaga-
tans markbeläggning ska bestå av större plana plattor för 
att underlätta framkomligheten på stråket och tydliggöra 
att det är ett bärande stråk.

Att majoriteten av plattorna innefattas av gatsten utesluter 
inte att det kan finnas en viss mängd vegetation på dessa. 
Men gatstenen markerar att området utgörs av torg och 
att det är rutans huvudsyfte. Bland annat har befintliga 
träd beaktats i detta förslag, vilka till stor del är belägna 
på hårdgjorda rutor. Både träd, buskhäckar och plante-
ringar kan finnas på de hårdgjorda ytorna. På nästkom-
mande sida illustreras respektive ruta för att bidra med en 
uppfattning om material och kulörer för respektive ruta. 
De rutor som innehar mörk gatsten är sju i antalet, de med 
medelmörk gatsten är fem och de rutor med ljus gatsten är 
arton i antalet. De rutor som i huvudsak består av gräs och 
annan vegetation är tjugotvå i antalet och slutligen har fyra 
medelmörka rutor tilldelats Karlskronagatan som över-
lappar de övriga rutorna. Parkdelen har även försätts med 
stråk av samma markbeläggning som Karlskronagatan.

karta 10 - uPPdelning av torgets yta

utFormning
Som det framgick i Del 2 benämns den norra delen av torget 
”Stentorget” och den södra delen ”Gröna torget”. (Ronneby 
kommun 2012:5) Detta har förslagets utformning inspire-
rats av. Genom att bibehålla norra delens karaktärsdrag i 
form av ett torg kan denna del utgöra en plats för torghandel, 
event, liv och rörelse liksom interaktion och möten. I den 
södra delen behöver vegetation i stor utsträckning inte-
greras på platsen, för att den ska leva upp till sitt namn 
”Gröna torget”. Den södra delen kan därmed, genom dess 
parkstruktur, möjliggöra rekreation, rörelse på stråk samt 
interaktion och möten likaså. I och med detta kommer 
torget tydligt innefatta två kategorier av offentliga rum, dels 
ett torg och dels en park.

7.2 gestaltning
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VEGETATION
ANTAL RUTOR: 22

LJUS GATSTEN
ANTAL RUTOR: 18

MEDELMÖRK GATSTEN
ANTAL RUTOR: 5

MÖRK GATSTEN
ANTAL RUTOR: 7

GRAFIK 02 - MARKBELÄGGNING 
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För att illustrera omgestaltningens struktur, har den delats 
upp i två lager vilket kan beskådas på illustrationen nedan. 
Dessa lager utgörs av olika nivåer där lager 1 utgörs av 
rutnätet som torget delats in i. Lager 2 är den nivå som illus-
trerar markbeläggningen samt den slutliga utplaceringen 
av de olika typerna av rutor, baserat på antalsfördelningen 
på föregående sida.

stråk 
De stråk som identifierades vid inventeringen av Ronneby 
torg och som även identifierats av Ronneby kommun 
(2012:12-13), har beaktats i detta förslag. Den nya gestalt-
ningen baseras på dessa stråk till stor del, men ger även 
möjlighet till fri rörelse.

För att med anpassa den västra delen av Karlskronagatan 
med den östra, utgör den del av gatan som är placerad på 
torget en anpassningsled. Om de fyra rutorna som Karl-
skronagatan utgör snedställs med fem procent skapas dels 
en förändring på det annars raka stråket och dels en jämn 
övergång från den västra sidan av torget till den östa.

Parken är mer sluten i dess karaktär än vad torget är, varför 
parken har utformats med stråk. För att inte människor ska 
behöva skapa egna stråk är antalet möjliga stråk att röra sig 
på relativt högt för dess yta. Detta bör dock inte innebära 
ett problem i form av brist på möten som Gehl menar på, 
eftersom stråken uppfyller sitt syfte med att underlätta 
framkomligheten och är placerade på en relativt liten 
yta. Stråken präglas av en bruten och osammanhängande 
karaktär för att bryta av mot rutmönstret. (Gehl 2011:133, 
141)

rumslighet
Förutom de rum som rutorna i olika kulörer och mark-
beläggningar samt den norra respektive södra delen av 
torget utgörs av, har även fler rum integrerats på platsen. 
Detta genom buskhäckar, träd och planteringar. Det är av 
stor vikt att skapa rumslighet utan att beröva torget dess 
storlek för aktiviteter som kräver omfattande yta. Vid plac-
ering av dessa rumsbildande ting har det även tagits hänsyn 
till att inte utblickar motverkas, vilket äldre efterfrågar som 
framkom vid intervjuerna och i litteratur.en (Johansson, 
Kollberg och Bergström 2009:28) Då torget idag kan vara 
för exponerande för människor har en växtruta med träd 
placerats i dess nedre mitt. Detta gränsar av och skapar 
ett mindre rum, utan att motverka att evenemang med 
omfattande folkmängd kan anordnas på den fortfarande 
relativt stora ytan. Torget har som sagt en öppen utformning 
medan parken har en sluten sådan. Detta skapar två typer 
av rumslighet, som Gehl (2011:121) behandlar, vilket 
tydligt särskiljer torget från parken.

vegetation och vatten
Ronneby torg är till större delen omgivet av vägar för motor-
trafik. Träd som skiljer väg och mark där människor vistas, 
skyddar gående och cyklister från att kollidera med motor-
trafikfordon. Ronneby torg har träd utplacerade i väst, öst 
och söder, vilket kan utgöra ett skydd. Vidare har vegetation 
en bullerdämpande effekt då ljudvågor absorberas av mjuk-
gjorda ytor. (Olsson 2013a:25, 33) Detta kan bidra till att 
ljudnivån på Ronneby torg minskar. Även buskhäckar bidrar 
till dämpad ljudnivå eftersom dessa till hälften är belägna 
runt om parken. Buskhäckarna bidrar även till rumslighet, 
som tidigare avsnitt behandlade, då de avgränsar Ronneby 
torg mot dess omnejd. För att inte motverka de stråk som 
användes av människor vid observationen av torget, finns 
öppningar med jämna mellanrum, vilket på så sätt bibe-
håller framkomligheten. Buskhäckar är även placerade 
i parken för att skapa mindre rum, efter inspiration från 
Hoglands parks boskéer. Intervjuobjekten på Ronneby torg 
efterfrågade inte vegetation i lika stor utsträckning som 
intervjuobjekten i Hoglands park, varför endast träd och 
inga buskar placerats mitt på torget.

De befintliga träden utgörs framför allt av lindträd, men 
det finns även inslag av körsbärsträd. Den sistnämnda 
trädarten blommar en kort och intensiv tid under våren, 
vilket kan ses på inventeringsfotografierna. Körsbärsträd 
utgör även en variation i artrikedomen på torget och bidrar 
till den ekologiska mångfalden (Olsson 2013a:34). Artvar-
iationen bör utvecklas genom att välja träd av andra slag, 
av ovanstående anledning, vilket är i enlighet med Ronneby 
kommuns vision om stadskärnan (2012:26).

Intervjuobjekten ansåg att planteringar var trevliga inslag 
och vissa av personerna på Ronneby torg efterfrågade mer 

graFik 03 - lager av markbeläggning
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planteringar. Planteringar har placerats i främst i rutorna 
med huvudsakligen vegetation. Planteringarna innehåller 
olika sorter och kulörer av blommor för att bidra till en 
variationsrik miljö, vilket människor tenderar att uppskatta 
(Johansson, Kollberg och Bergström 2009:28).

I parkens östliga sida finns i detta förslag en damm belägen. 
Dess syfte är att omhänderta regnvatten. I och med torgets 
lutning rinner vattnet längsmed marken ned till parken där 
vegetationen kan absorbera och infiltrera vattnet. Dammen 
bidrar i och med dess placering till en fördröjningsprocess. 
(Olsson 2013a:33) I dammen har stenblock placerats för 
att möjliggöra färd över den, vilket i sig kan utgöra en slags 
aktivitet. Dammen i sig utgör ett rekreativt inslag i parken.

inventarier
Belysningsstolpar placeras ut så att de belyser stråk och 
hela torget för vistelse där under dygnets mörka tid. Estetisk 
belysning placeras så att de belyser träd underifrån och på 
så sätt bidrar till rumslighet även vid mörker. (Ronneby 
kommun 2012:36)

Karlskronagatan utgör torgets största integrerade stråk, 
som knyter samman stadskärnans västra del med dess 
östra. För att motverka att människor använder sträckan 
enbart för genomgång, bör något adderas för att människor 
ska stanna upp och möjligtvis uppehålla sig på platsen. Den 
befintliga fontänen har i detta förslag bevarats och flyttats 
till mitten av Karlskronagatan och utgörs av en cirkel, som 
bryter av det kvadratiska rutnätet. Fontänen utgör därmed 
torgets mittpunkt, likt den upphöjda cirkeln i Hoglands 
park. Karlskronagatans raka led gör att fontänen syns 
från långt håll samt bryter av stråket. Detta kan möjligen 
leda till att människor stannar upp, då de behöver färdas 
runt fontänen, och ser sig omkring på torget och i parken. 
Runt fontänen utgörs marken av en snedställd ruta som är 
något större än de övriga rutorna. Tanken är att denna ska 
betona platsens mitt och skapa rumslighet kring fontänen. 
Fontänen kan i och med detta utgöra en samlingsplats mitt 
på torget.

karta 11 - belysningskarta. cirkulära sken illustrerar 

Funktionell belysning, medan triangulära sken illustre-

rar estetisk belysning.
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Funktion och aktiviteter
Torget består av flera funktioner som möjliggör flera typer 
av användning och aktiviteter. På aktivitetskartan på näst-
kommande sida finns en informativ illustration av de olika 
aktiviteterna. Utöver de aktiviteter som syns på kartan 
utgör den norra delen i huvudsak en plats som möjliggör 
torghandel och event medan den södra delen utgör en 
park som möjliggör rekreation och fysisk aktivitet. Som 
kan beskådas flyter funktionerna ihop med varandra, då 
platsen erbjuder flertalet av aktiviteterna i såväl torg- som 
parkdelen. Det går dock att generalisera något där den 
norra delen utgörs av torg som främst möjliggör event och 
arrangemang, torghandel, marknader och interaktion, vilket 
intervjuobjekten på Ronneby torg efterfrågade. Medan den 
södra delen utgörs av en park för främst interaktion, lek, 
fysisk aktivitet samt rekreation som i Hoglands park var ett 
betydande värde enligt intervjuobjekten. Enligt Kling har 
även det flexibla stadsrummet blivit allt mer betydelsefullt, 
där den offentliga platsen ena dagen ska ha en viss funktion 
och den andra dagen en annan. Exempelvis torghandel ena 
dagen och konsert den andra. Torgets omfattande yta bidrar 
till flexibilitet och kan även användas för tillställningar och 
evenemang. (Andersson, Hallemar och Kling 2013:242) 
Förslaget innefattar ingen ny scen då den befintliga scenen 
inte användes vid observationen. Det bedöms vara mer 
värdefullt att kunna nyttja denna ytan till annan aktivitet 
och om det arrangeras ett event eller dylikt, kan en portabel 
scen monteras upp.

Karlskronagatan utgörs av ett stråk för färd i väst-östlig 
riktning och fungerar som en entré till de olika delarna på 
platsen. Möjlighet att sitta och promenera finns i alla tre 
delar, medan möjligheten att vila är störst i parken. Detta då 
vegetationsrika miljöer har en positiv påverkan på männis-
kans återhämtning (Olsson 2013a:21).

karta 12 - Fördelning av aktiviteter

Nödvändiga aktiviteter, som exempelvis innefattar ärenden, 
posta brev eller vänta på bussen enligt Gehl, är möjliga 
runt om torget utanför avgränsningen. Vid marknad eller 
torghandel finns det även möjlighet i viss mån för nödvän-
diga aktiviteter på torget. Detta är dock beroende av syftet 
med den nödvändiga aktiviteten. Sociala aktiviteter är både 
möjliga på torget och i parken, där tillfälle för möten och 
samtal ges. Valfria aktiviteter möjliggörs likaså på torget 
och i parken liksom i dess omnejd, då det finns möjlighet att 
promenera, sola, sitta och vila. (Gehl 2011:9, 11-12)

sittPlatser
Sittplatser efterfrågades vid intervjun på Ronneby torg såväl 
som i Hoglands park och vid observationen framkom det att 
bänkar användes för just detta. Som framgått finns även 
riktlinjer som påvisar vikten av att sittplatser ska finnas, 
främst för att äldre ska ha möjlighet att vila (Johansson, 
Kollberg och Bergström 2009:30). Bänkar är utplacerade 
längsmed stråk och på väldefinierade platser. Tre typer av 
sittmoduler har integrerats i detta förslag. Dels utgörs dessa 
av den traditionella designen av en bänk med en sittyta, ett 
ryggstöd och armstöd på respektive sida. Dels så utgörs 
dessa av två mer lediga typer av sittmoduler som delvis 
innehar ryggstöd. De två sistnämnda är tillverkade i trä och 
består av klossar där den ena varianten är längre än den 
andra. Dessa sittmoduler möjliggör sittande och liggande 
ställning för sociala sammanhang eller för människor som 
exempelvis vill sola eller läsa.

graFik 04 - sektion över torget. a1 utgör ronneby torgs 

södra del och a2 utgör dess norra del.
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graFik 05 - PersPektiv 1, torg, vy mot söder

torget

En plats för arrangemang 

och torghandel



2014.05.26 sonny nordström FP11 

7 - 65

graFik 06 - PersPektiv 2, Park, vy mot nordöst

Parken

En plats för rekreation 

och fysisk aktivitet
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tillsammans

Det Gröna Torget för 

interaktion och möten

graFik 08 - PersPektiv 4, torg, vy mot norr

graFik 07 - PersPektiv 3, Park, vy mot söder
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önskade trade-oFFs
Nedan presenteras önskade effekter som gestaltningsförs-
laget kan bidra till.

Mötesplats - Förhoppningen är att den nya utformningen 
av Ronneby torg ska utgöra en självklar mötesplats i staden.

Miljö och klimat - I och med integreringen av vegetation på 
torget gynnas klimatet då växtlighet motverkar växthusef-
fekten.

Hälsa och livskvalitet - Vegetation kan ha en positiv 
inverkan på de människor som kan tänkas vistas på och vid 
Ronneby torg. (Johansson, Kollberg och Bergström 2009)

Ekonomi och attraktivitet - Vegetationsrika områden 
tenderar att bidra till höjda hyror då människor är benägna 
att betala mer för sitt boende i attraktiva miljöer. Detta 
gynnar fastighetsägarna. (Olsson 2013) 

oönskade trade-oFFs
Nedan presenteras oönskade effekter som gestaltningsförs-
laget kan medföra.

Ekonomi och attraktivitet - Höjda hyror är ogynnsamt för 
de boende och de som hyr lokaler. Detta kan innebära att 
produktpriserna måste höjas, vilket missgynnar kunderna.

Utformning - I och med utformningen av parken i Ronneby 
torgs södra del berövas en stor del av torgets yta. Parken 
kan inte i samma utsträckning som torget erbjuda aktivi-
teter som handel och arrangemang. (Gehl 2011)

En alternativ omgestaltning skulle kunna utgöras av att 
karaktärsdragen för den norra delen, det vill säga torget, 
tillämpas över hela torgytan, bortsett från Karlskronagatan. 
På så sätt bevaras torgets storlek samtidigt som inslag av 
vegetationsrutor finns kvar.

Ett annat alternativ är att skapa en helt fri utformning av 
torget och parken. Torget skulle därmed ha bristande 
rumslighet men bidra till en större yta för handel och 
arrangemang. Parken skulle i och med detta alternativ 
kunna utgöras av en gräsbelagd yta som ger full frihet då 
det gäller val av aktiviteter. Därmed skulle människor själva 
kunna använda platsen och appropriera den som de vill.

Det nollalternativ som identifierats är det läge som råder 
vid torget idag. Torget skulle fortsätta att utgöras av en till 
majoriteten hårdgjord yta med inslag av träd. Det skulle 
inte innefatta några betydande faktorer som bidrar till att 
fler människor kan tänkas vistas där. I och med detta skulle 
platsen vara relativt folktomt, då inte särskilda event och 
arrangemang äger rum. Ronneby torg skulle inte ha getts 
möjlighet till att utvecklas som en mötesplats. Det kan 
komma att ske en omgestaltning av torget i framtiden 
beroende på när den interna utredningen inom Ronneby 
kommun arbetat fram ett slutligt förslag för detta, baserat 
på inkomna tävlingsbidrag.

7.3 trade-oFFs 7.4 alternativ 
utFormning

7.5 nollalternativ
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I Del 8 sammanfattas arbetet och förslaget.

avslutande 
diskussion
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Att flera typer av metoder användes som kunde komplettera 
varandra, bidrog till att skilda perspektiv beaktades genom att 
angripa problemet på olika sätt. Litteraturen tillförde infor-
mation om tidigare forskning som bidrog med ytterligare 
perspektiv. I och med detta kunde frågorna i frågeställningen 
besvaras. Att använda strategier till förslaget baserade på 
frågeställningen underlättade framarbetandet av gestalt-
ningen, som utgjorde slutsatsen och löste de tre problemen 
liksom besvarade problemformuleringen:

”Hur kan Ronneby torgs utformning omgestaltas för att 
bidra till ekologisk och social hållbarhet samt utgöra en 
bättre fungerande mötesplats i staden?”

Nedan sammanfattas de åtgärder som vidtagits för att lösa de 
tre problemen.

Tillgång på människor
Genom att skapa förutsättningar för en variation av aktiviteter 
och därmed bidra till social hållbarhet kunde problemet ”brist 
på människor” lösas.

Tillgång på rumslighet
Genom att dela upp torget i två huvudsakliga delar med 
integrerade rum i vardera del och därmed frambringa olika 
platser att vistas och mötas på, kunde problemet ”brist på 
rumslighet” lösas.

Tillgång på vegetation
Genom att integrera en park i torgets södra del och inslag av 
mer grönska i torgets norra del och därmed bidra till ekolo-
gisk hållbarhet kunde problemet ”brist på vegetation” lösas.

8.1 kontenta
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FigurFörteckning

bilder
Alla bilder är fotograferade av Sonny Nordström om inget 
annat anges nedan.

Bild 01 – Inskannat vykort illustrerande Ronneby Torg från 
cirka 1960. Fotograf okänd.

graFik
All grafik är redigerad av Sonny Nordström, med grundob-
jekt tillhandahållna av:
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• gd08dA

kartor
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• Lantmäteriet, via den digitala kartdatabasen GET. 
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bilaga 1 bilaga 01 - ronneby i relation till blekinge län  
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bilaga 2 bilaga 02 - slutlig illustrationsPlan
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