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Berättelser lägger grunden för hur stadsplaneringen utförs. Men vilka narrativ 
uppmärksammas av planeraren och vilka berättelser fyller vår stad och utvecklingen 
av den? Genom att lyfta olika berättelser från staden och synliggöra den komplexitet 
som stadens sociala nät innefattar kan en större förståelse för platser skapas. Vems 
röst hörs i stadsplaneringen? Hur kan fler samhällsgrupper uppmärksammas?

Kursen Studio II - situationer syftar till att belysa olika socio-kulturella gruppers och 
individers erfarenheter, upplevelser och känslor inför platser och rum i Karlshamn. 
Kursen tar sig an social hållbarhet i stadsplaneringen och frågor som lyfts är vems 
röst som blir hörd och på vilket sätt som det görs. Inledningsvis genomfördes en 
etnografisk studie med hjälp av dokumentärfilm som medium. Dokumentärfilmerna 
låter olika grupper och deras berättelser komma till tals; pensionärer, ungdomar, 
funktionsvarierade, nysvenskar, småföretagare, kallbadare och en grupp klättrare. 
Filmen har använts för att öppna upp för ett annat sorts berättande och därigenom 
andra sorts kunskaper än de som stadsplaneringen traditionellt stödjer sig på.
 
De problembilder som träder fram i filmerna har översatts och omtolkats 
till projekt. Syftet med denna del av projektet var att förstå hur planeringen 
genom en omorganisering av rum kan förändra hur dessa uppfattas och 
erfars av dem som lever och verkar i staden. Projekten har utförts på olika 
skalnivåer; hur kan det exempelvis skapas plats för de unga i staden som 
inte utövar en idrott på en stadsdelsnivå eller hur kan planeringsprocessen 
omorganiseras för att bättre ta tillvara på medborgarnas egna initiativ och idéer?

STUDIO II
SITUATIONER
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URBAN KLÄTTRING

Filmen Eldsjäl skildrar klättring som sport och hur en klättervägg i 
Mörrum kom till tack vare en eldsjäl som brann för klättring. Väggen 
lades ned på grund av bristande resurser och filmen skildrar vad som 
hände och vad det gjorde med klättrings-communityt. Filmen belyser 
hur klättring som sport kan förena människor och utgöra en social 
mötesplats, samt hur mindre sporter ofta får kämpa för att hållas vid liv. 
Filmen lyfter frågor som; Vem är ansvarig för vilka sporter som tillgodoses 
inom en kommun? Hur kan klättring som sport tillgodoses i staden? 

Projektet som filmen mynnade ut i vill synliggöra att mindre sporter kan 
inkluderas i staden till en relativt låg kostnad genom alternativa lösningar. 
Lösningen som förslaget presenterar är en temporär anordning som kan 
möjliggöra för framtida permanenta lösningar. Den ämnar även till att 
inspirera människor med ett brinnande intresse att förverkliga sina idéer. 

Louise Holmström, Axel Lillieborg, Hjalmar Oskarsson 

Ha en idé som du vill 
genomföra

Skapa en förening Forma idéen/ research Hitta en plats Dialog med eventuella 
samarbetspartners

Kr
Kr

Sök bidrag

URBAN KLÄTTRING - upplev din stad från nya höjder 

mer populär på senare år. För första 
gången någonsin kommer klättring att 
vara en olympisk gren i Tokyo 2020. 
Klättringens popularitet kan bero på 
att sporten aktiverar både kroppen 
och hjärnan, då den involverar lika 
mycket problemlösning som fysisk 
aktivitet. Av den anledningen skiljer sig 
klättring åt från många andra sporter. 
Många som klättrar lyfter även den 
sociala delen som en viktig faktor, detta 
genom att klättring är en inkluderande 

sport då det är en mötesplats. 
Det är därutöver en jämställd och 
generationsöverskridande sport som 
är anpassningsbar efter varje persons 
individuella förutsättningar.

Temporära “pop-up”- lösningar 
i stadsmiljö har blivit allt vanligare 
på senare år. Dessa tillåter ett mer 
levande stadsrum som inte behöver 
bestämmas och programmeras 
i förväg. Genom att addera 
temporära och flexibla installationer 
i stadsrummet vidgas vyerna av 
vad en plats kan vara och vad man 
tillåts göra på denna plats. Detta är 
utgångspunkter som konceptet “pop-
up klättervägg” har centrerats runt. 
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VARFÖR KLÄTTRING? POP-UP
Små sporter i mindre tätorter har ofta 
svårt att konkurrera om kommunens 
bidrag. Detta då bidragen delas ut 
baserat på antal föreningsmedlemmar 
vilket skapar en snöbollseffekt där de 
redan stora idrottsföreningarna 
växer på bekostnad av de mindre. 
Men även de mindre sporterna ska 
få fysisk och ekonomisk plats, det 
är en fråga om demokrati. Enligt 
Riksidrottsförbundet är idrott essentiell 
för barn och unga då det utgör en av 

det viktigaste miljöerna efter familj och 
skola. Det är därmed viktigt att kunna 
erbjuda olika typer av sporter så att 
alla barn ska få ett sammanhang 
och känna tillhörighet. Det är även 
viktigt ur ett folkhälsoperspektiv för 
att aktivera människor och motverka 
den stillasittande livsstilen många 
har idag. Klättring är en sport som i 
många städer inte prioriteras i samma 
utsträckning som exempelvis fotboll. 
Det är dock en sport som har blivit allt 

119
 500:-

Har du också en projektidé om 
klättring som du vill förverkliga? 
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Bilda en arbetsgrupp Designa klätterväggen
Sammanställ en 

presentation för alla 
inblandade aktörer

Hitta en leverantör,
jämför offerter

Se över finansiering 
utifrån offert

• Ny mötesplats och idrott i   
 staden  
 - skapar stadsliv på nya   
 platser

• Tillfällig platsaktivering  
 - mellanrumsytor får ny funktion

• Flyttbar och anpassningsbar  
 - lätt att montera

• Låg ekonomisk risk  
 - möjlig att sälja vidare och   
 anpassa storlek 

• Tillgängligt för allmänheten  
 - bouldering efter stängning 

• Möjlig katalysator för en   
 permanent lösning  
 - känna av intresse

URBAN KLÄTTRING - upplev din stad från nya höjder 

Konceptet bygger på att applicera en 
temporär lösning för att inkorporera 
klättring i stadsmiljö. Väggen är 
monterad på en flyttbar ställning 
och kan därmed anpassas efter 
olika platsers förutsättningar. Pop-
up väggen är ett experiment som 
synliggör klättring och undersöker 
huruvida det finns ett intresse och ifall 
det kan motivera en större och mer 
permanent investering. Konceptet 

KONCEPTET

KONCEPTETS STYRKOR

lyfter problematiken kring mindre 
sporters fysiska och ekonomiska 
utrymme i staden. Pop-up väggen 
tillgodoser det fysiska utrymmet 
för klättring i staden och samtidigt 
minimeras den ekonomiska risken. 

Dörrarna på klätterväggen möjliggör plats för 
tillbehör som skor och rep. När klätterväggen är 
öppen finns en instruktör på plats som ansvarar för 
säkerheten och tillbehören. Det är även instruktören 
som toppsäkrar  (säkrar repen högst upp i 
ställningen) genom steganordningar i ställningen. 

När väggen är stängd är dörrarna låsta, då finns 
det möjlighet för bouldering (friklättring utan rep), 
vilket möjliggörs genom  en  säkerhetsmarginal 
på 1,5 m utan grepp. Förvaringgsmöjligheter finns 
lokaliserade i sidan av väggen där tillbehör kan 
förvaras.

160 st U-bultar 

1600 :-

Plywood 

12 000 :-

Byggställning 

35 600 :-

3 st mattor 

16 000:-

440 st muttrar 

1 300:-

435 st grepp 

15 300:-

440 st bultar 

2 600:-

4 st parasol 

2 400:-

30 st skor 

20 000:-

100 m rep 

4 300:-

14 st stolar 

8 400:-

Sprängskiss över väggens 
olika delar.
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Gå igenom säkerhet Utveckla designen med 
leverantör

Bygg väggen Utbilda instruktörer Invigning

Pop-up lösningen tillåter möjligheten 
att synliggöra om ett behov och 
intresse av klättring finns i Karlshamn. 
I boken The Temporary City från 
2012 menar Peter Bishop och Lesley 
Williams att temporära lösningar inte 
bör ses som ett bihang till vad som 
komma skall, utan som en produkt 
med egna kvaliteter. Likaså är pop-
up klätterväggen ett koncept som är 
temporärt men inte nödvändigtvis 
endast en transportsträcka till en 
permanent vägg. Men den kan vara 

ett sätt att uppmärksamma klättring 
och vara en katalysator för mer 
permanenta lösningar. 

Klättring kan göras permanent på 
olika sätt till olika kostnader, beroende 
på vem som driver och finansierar. 
Bouldering är friklättring som sker utan 
rep upp till 3,5 meters höjd. Det kan 
anläggas i parker eller i klätterhallar, 
på artificiella klippformationer eller 
på lägre väggar. Klätterhallar för 
topprepsklättring kräver lite högre 

I Karlshamn har det tidigare funnits 
ett klätter-community som försvann 
i samband med att klätterväggen i 
Mörrum lades ned. Konceptet med 
pop-up klättring skulle kunna vara 
ett sätt för Karlshamn att återuppta 
sporten. Det finns goda möjligheter 
för lokalisering av väggen i ett mer 
centralt läge än vad Mörrum hade att 
erbjuda. Ett exempel är innegården 
vid Rådhusgatan 2 som ligger knappt 
100 meter från Stortorget, på en 
tvärgata mellan torget och Mieån. 
Placeringen längs med detta stråk gör 

pop-up-väggen synlig och därmed 
tillgänglig för hela staden. Det blir 
en plats för klättring men även för 
umgänge. Väggen monteras på en 
husgavel som bedömts lämplig utifrån 
fasadmaterial och höjd. Därutöver 
används gårdsytan idag enbart till 
parkering, vilket kan motivera en 
tillfällig ändrad användning under de 
tre sommarmånaderna. 

Platsens användning skiftar under 
tiden klätterväggen står där och det 
blir en social yta som utgör mer än 

bara klättring. Solstolar, parasoller, 
högtalare och storbildsskärm gör 
att ytan kan användas för sociala 
ändamål. Dessa funktioner gör att 
ytan kan vara aktiv även när väggen 
är stängd. Det är därmed en plats för 
alla, inte bara de som vill klättra. Den 
centrala platsen för pop-up-väggen 
har även en symbolisk betydelse då 
en mindre sport synliggörs mitt inne i 
Karlshamns stadskärna.

URBAN KLÄTTRING - upplev din stad från nya höjder 

KARLSHAMN

FRAMTIDEN
i tak och är en större investering 
än boulderingstenar. Ytterligare ett 
alternativ är att uppföra klätterväggar 
på befintliga fasader, till skillnad 
från pop-up konceptet är väggen 
bultad direkt i fasaden vilket gör den 
permanent. Ett mer visionärt alternativ 
är att inkorporera klätterväggar 
redan från början i byggprojekt, 
exempelvis att klätterväggen blir en 
del av fasaden eller en del av ett större 
sportcentrum. 

N

0          5               10           15            20 m

Klätterhall Klättervägg på befintlig fasad Klättring inkorporeras i byggprojekt

Visionsbild. Väggen aktiv under OS 2020.

Förslag på lokalisering i Karlshamn.

Väggen och dess omgivning på den plats som annars är en parkering.
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Rådhusgatan

Torg
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Bouldering
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Filmen Alla är vi olika skildrar de äldres situation i Karlshamn, i form av hur de 
använder den fysiska miljön samt vilka offentliga mötesplatser som är viktiga 
för dem. Den belyser även problem och frågor kring hur de äldre själva anser 
sig ha möjlighet att påverka samhället, däribland den fysiska planeringen. 

Projektet Intergenerationella mötesplatser tar utgångspunkt i filmen där en 
av mötesplatserna utvecklas - Stortorget. Stortorget i Karlshamn är centralt 
lokaliserat där många vistas, dock sker möten inte mellan generationer. Genom 
konceptet Relationer mellan Generationer föreslås torget att förändras till 
en mötesplats med fler samlokaliserade och flexibla funktioner. Genom att 
rumsligt organisera platsen ges det nya samt fler möjligheter för möten mellan 
generationer. Detta för att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla ska 
ha möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenheter oavsett ålder. 

August Eriksson, Hanna Pettersson, Ina Pettersson

INTERGENERATIONELLA MÖTESPLATSER

August Eriksson, Hanna Pettersson & Ina Pettersson

SÄSONGSFUNKTIONER temporalitet
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Service
Centralt

fLÖDEN/Noder

LoKalisering

Välbefinnande

CykelAnpassat

Hälsa

Lärande 
aktiviteter

Workshop

Formell

Samla Grupper KUnskap

FLEXIBILITET
TILLGÄNGLIGHEt

utnyttja 
resurser

KUNSKAPSUTBYTE

AKTIVITETER

UTEGYM

OFFENTLIGA PLATSER

funktioner

Kvarter

Innergård
KOllektiv Boende

Äldreboende/
Förskola

Kombinera & 
Anpassa

Bemanning

EntréerPlanlösning

Design/
Utformning

Siktlinjer

MarkbeläggningBelysning

Fysiska aktiviteterGemensam Träning

Sociala aktiviteterFika

Odling

teater Kreativitet

KOmmunikation

Informell Material

ÅteranvändaGemensam yta

Karlshamn isolerade från samhället då deras erfarenheter och 
kunskap bortses ifrån. Detta resulterar i att möjligheten att 
påverka och engagera sig i samhällets utveckling begränsas. 
Samhället tenderas även att delas in i olika grupper. Utifrån 
Agenda 2030 har fyra mål identifierats som strävar efter att skapa 

För att sträva efter integrerade samhällen med målet att skapa 
platser i staden där generationer kan mötas och utveckla 
relationer, har konceptet Relationer mellan Generationer tagits 
fram med fem tillhörande strategier; Aktiviteter, Tillgänglighet, 
Flexibilitet, Utnyttja Resurser samt Kunskapsutbyte. Strategierna 
med tillhörande aspekter är tänkta att fungera som möjliga 
vägar för att uppnå intergenerationella mötesplatser. De två 
första strategierna står för att göra en plats åtkomlig samt 

möjliggöra för generationer att mötas genom sociala, fysiska 
och lärande aktiviteter. Flexibilitet står för att variera och 
anpassa funktioner efter bland annat platsens förutsättningar 
såsom dess utformning samt årstider, väder och tid på dygnet. 
Utnyttja resurser förstärker vikten av att ta tillvara på platsens 
befintliga resurser där även kunskap är en central del. Genom 
kunskapsutbyte möjliggörs samverkan mellan generationer och 
utveckling av en plats. 

Konceptet är inte platsbundet utan går att applicera på 
olika skalor, lokaliseringar och tidsskeden. 

inkluderande, trygga och välmående samhällen för stadens 
alla invånare. Vi ser därför ett samhälle där olika generationer 
samverkar och där utbyten sker sinsemellan som viktigt. Detta 
för att skapa ökad förståelse, lärande och engagemang som kan 
generera ett ökat välmående och ett värdigt åldrande.

Medellivslängden i världen ökar och 2050 beräknas andelen 65 
år och äldre ha fördubblats från 11% 2006 till 22%. I Sverige 
är medellivslängden redan hög och cirka 19% av befolkningen 
är över 65. I Karlshamns kommun är andelen äldre högre 
än rikssnittet, cirka 25%. Trots det känner sig många äldre i 

intergenerationella mötesplatser

processkoncept         

25 % 

19 % 

KARLSHAMN
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August Eriksson, Hanna Pettersson & Ina Pettersson

Runt torget finns byggnader från flera tidsepoker som på olika 
sätt påverkar torgets rumsliga förutsättningar. Längs med 
gångstråket i väst finns butiker i bottenplan med direkt anslutning 
till torget vilket möjliggör för ett väl fungerande samspel. Kyrkan 
i norr samt rådhuset i söder har även goda förutsättningar för att 
integreras mer med torget. Den östra sidans fasadutformning är 
inte lika tillgänglig då butiksentréerna är inskjutna i fasaden. Det 
anses därför viktigt att arbeta med samspelet mellan byggnad 
och torg för att skapa ett sammanhängande offentligt rum. 

Torgets markbeläggning domineras av gatsten i olika dimensioner och 
karaktärer. Detta kan försvåra tillgängligheten för vissa och därför bör 
det tas i beaktning vid en eventuell upprustning. Torget består även av 
grönska, vatten samt träinslag, vilket är uppskattat och bör förstärkas. 

200 m

100 m

300 m

MÖTESPLATSER UNGA

MÖTESPLATSER ÄLDRE

OFFENTLIGA MÖTESPLATSER

GÅNGSTRÅK PRIMÄRA

GÅNGSTRÅK SEKUNDÄRA

BILSTRÅK PRIMÄRA

BILSTRÅK SEKUNDÄRA

BILSTRÅK  TERTIÄRA 

D5907A

97999C

när olika samhällsgrupper använder torget, där det framgår att 
torget mestadels inte nyttjas samtidigt. Äldre uppger sig lämna 
torget i samband med att torghandeln slutar, medan barn, unga 
och vuxna använder torget en längre tid efter skola och jobb. Det 
anses därför viktigt att begränsa bilarnas inverkan på torget samt 
möjliggöra för nya flöden och samtidigt öka attraktionskraften 
på torget under sen eftermiddag och kväll då flest grupper har 
möjlighet att vistas på platsen samtidigt. 

Torget ramas in av bilvägar och ett gångstråk som är den enda fria 
passagen till torget. Detta beror till stor del på bilens dominans 
då 30% av torgytan består av parkering. Olika fordon skymmer 
även siktlinjer över torget, främst mot kyrkan i norr och rådhuset 
i söder. Förutom parkering, består torget till 54% av flexibel yta 
som till största del innefattar torghandel fram till klockan 15:00. 
Denna flexibilitet bör tas tillvara på för att möjliggöra för olika 
generationer att samlas. Diagrammet nedan i mitten visar på 

Flöden & ANVÄNDNING   

Byggnader & material  

GÅNGSTRÅK PRIMÄRA

GÅNGSTRÅK SEKUNDÄRA

BILSTRÅK PRIMÄRA

BILSTRÅK SEKUNDÄRA

BILSTRÅK  TERTIÄRA 

D5907A

97999C

Torgets användning en vardagseftermiddag

Bilstråk primäraMötesplats äldre

Mötesplats unga

Bilstråk sekundäraAllmän mötesplats

Gångstråk primära

Gångstråk sekundära

För att visa på hur konceptet kan användas har stortorget i 
Karlshamn valts ut, då det är en av mötesplatserna som belyses  
i filmen. Torget är centralt lokaliserat med närhet till flertalet 
samhälleliga funktioner och mötesplatser. Det har därav 
potential att bli en samlingspunkt för flera generationer. 

SERVICE

HANDEL

CAFÉ/ RESTAURANG

INSTUTIONER/ VERKSAMHETER

KL.09:00

SERVICE

HANDEL

CAFÉ/ RESTAURANG

INSTUTIONER/ VERKSAMHETER

KL.18:00

SERVICE

HANDEL

CAFÉ/ RESTAURANG

INSTUTIONER/ VERKSAMHETER

KL.15:00

SERVICE

HANDEL

CAFÉ/ RESTAURANG

INSTUTIONER/ VERKSAMHETER

KL.12:00

För en ökad förståelse kring torgets användning och funktion har dess 
tillgänglighet i relation till omkringliggande byggnader studerats över 
tid, med tydligast kontrast vid klockan 18:00 då de flesta butiker och 

verksamheter stänger. För att göra torget mer tillgängligt under fler 
av dygnets timmar anses det därför viktigt att skapa möjligheter för 
aktiviteter som inte är tidsbundna.

Service

Handel

Café/Restaurang

Institution

Torgets användning en vardagsförmiddag

00:00

PARKERING 30 %

TORGHANDEL 44 %  

REKERATION 12 %

FLEXIBEL YTA 10 %

BEBYGGELSE 4 %

PARKERING 30 %

REKERATION 12 %

BEBYGGELSE 4 %

PARKERING 14 %

TORGHANDEL 44 %  

REKERATION 28 %

FLEXIBEL YTA 10 %

BEBYGGELSE 4 %

PARKERING 14 %

FLEXIBEL YTA   54 %

FLEXIBEL YTA/ 

TORGHANDEL   54 %

TORGHANDEL 44 %

FLEXIBEL YTA   54 %
TORGHANDEL 44 %

REKREATION 28 %

BEBYGGELSE 4 %

Flexibel yta
Torghandel
54 %

Parkering
30 %

Rekreation
12 %

Torgpaviljongen i mitten är i stort behov 
av en restaurering och planeras att rivas.

Bebyggelse
4 %

Juli kl.12:00

April kl.12:00

Oktober kl.12:00

Januari kl.12:00

Aktivitet under sommaren

Aktivitet under vintern

JANUARI KL.12:00

AKTIVITET SOMMAR

AKTIVITET VINTER

OKTOBER KL.12:00

APRIL KL.12:00

JULI KL.12:00

Diagrammet nedan redogör för hur torget används under 
året. Under sommarhalvåret är torget mycket aktivt då vädret 
möjliggör för såväl uteserveringar som torghandel. Under 
senhöst och vinter är handeln inte lika påtaglig utan sker främst  
inomhus längst gångstråket. Torget har dock ett gediget solläge 
större delar av året och det anses därav möjligt att kunna erbjuda 
flera säsongsbaserade aktiviteter. 

Användning vinter

Användning sommar

Januari kl. 12:00

April kl. 12:00

Oktober kl. 12:00

Juli kl. 12:00

SKUGGSTUDIE

Äldre 65+ UngdomarVuxna Barn

Barn

Ungdomar

Vuxna

00:00

06:00

12:00

18:00

09:0015:00

03:0021:00

94A6C5 91677E E75D6E FFA096 FFDAB4
ÄLDRE 65+

VUXNA

UNGDOMAR

BARN

16:00

12:00

09:00

06:00

03:0021:00

00:00

18:00

Ej tillgänglig

stortorget
tillgänglighet

August Eriksson, Hanna Pettersson & Ina Pettersson

                SCENEN           ORANGERIET           ENTRÉ ÖST           ATELJÉN           BÖLJELEK           KUNSKAPSPARKEN            TORGHANDELN 
urban odling 
afterwork
workshop
spela schack
sitta i solen 
loppis
hoppa hage
demostration
konstutställning 
konsert
utomhusbio
ta en fika 

Förslaget grundar sig utifrån de fem strategierna, vilka har 
konkretiserats till följande tre designkoncept:

KONTRASTER RÖRELSER/RYTM SAMORDNA FUNKTIONER
KONTRASTER RÖRELSER/RYTM SAMORDNA FUNKTIONER

KONTRASTER RÖRELSER/RYTM SAMORDNA FUNKTIONER

SAMLOKALISERA handlar om att samla 
olika funktioner för att tillgängliggöra torget 
mer under året och dygnets timmar samt för 
att möjliggöra utbyten mellan generationer. 

 möjliga aktiviteter

RYTMISERA innebär en växling mellan 
starkare och svagare flöden som integreras 
med varandra, detta för att möjliggöra för 
olika typer av möten och aktiviteter. 

KONTRASTERA olika geometriska former 
och materialval ska verka för att skapa en 
dynamisk och flexibel plats, men är även till 
för att binda samman flöden.

Torgets utvecklade och nya flöden koncentrerar sig nu 
starkare kring Böljelek och de nya formerna förstärker dessa 
flöden samt skapar rumsligheter. Mindre mötesplatser 
uppstår där de starkare och svagare flödena möts. 

Bilens inverkan på torget kommer genom förslaget att 
minska då parkeringsytan blir 55% mindre samt avskärmad 
genom de nya torgbyggnaderna. Torghandeln kvarstår 
medan rekreationen ökar. För att öka tillgängligheten får 
torgytan ny markbeläggning, slätare gatsten.    

00:00

PARKERING 30 %

TORGHANDEL 44 %  

REKERATION 12 %

FLEXIBEL YTA 10 %

BEBYGGELSE 4 %

PARKERING 30 %

REKERATION 12 %

BEBYGGELSE 4 %

PARKERING 14 %

TORGHANDEL 44 %  

REKERATION 28 %

FLEXIBEL YTA 10 %

BEBYGGELSE 4 %

PARKERING 14 %

FLEXIBEL YTA   54 %

FLEXIBEL YTA/ 

TORGHANDEL   54 %

TORGHANDEL 44 %

FLEXIBEL YTA   54 %
TORGHANDEL 44 %

REKREATION 28 %

BEBYGGELSE 4 %

Flexibel yta
Torghandel
54 %

Parkering
14 %

Rekreation
28 %

Bebyggelse
4 %

intergenerationella stortorget

Fontänen Böljelek kan användas till vattenspel på sommaren och som isbana på vintern Scenen kan användas i olika situationer, såväl för informella som formella aktiviteterEn ny tydligare entré har adderats för att integrera den östra sidan med torget

fr. vänster: 1) Kafé magasinet, Gbg, 2) Stora torget, Visby, 3) Kålltorp, Gbg, 4) Allas Ateljé, Gbg, 5) Jardins Gamelin, Montréal

designförslag
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LIWANGÅRDEN

Familjen Alheeb bjuder in oss till sina hem och berättar om deras liv i Syrien 
och i Sverige. Filmen Hemma hos din granne lyfter frågor om vad vi kan lära 
oss av varandra och var vi kan mötas - både fysiskt och kulturellt. I projektet 
omtolkas det arabiska huset till en svensk kontext genom att arbeta med 
gränser och rumsligheter. Visionen är att skapa platsgemenskaper, tillhörighet 
och föra grannar närmare varandra. Kan gränser bidra till gemenskap? 

Flera fantastiska människor från olika kulturer har bidragit till arbetet 
med olika perspektiv på bostad, kultur och gemenskap. Perspektiven 
används som inspiration för hur olika kulturer kan komplettera varandra 
och hur innergårdar kan formas för att skapa möten mellan grannar. 

Konceptet Liwangården inspireras från strukturen av de äldre arabiska 
innergårdarna. Liwan betyder öppet rum på arabiska och representerar 
det rum som är hjärtat i huset, vi vill att gården ska bli kvarterets hjärta.

Victoria Alstäde, Sofia Hjort, Oskar Mikaelsson 
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modernistiska flerfamiljhusens innergårdar gemensamma, 
öppna och det upplevs vara svårt att ta platsen i anspråk. 
Liwangården är ett koncept som omtolkar liwanen och 
dess funktion till en svensk kontext genom att arbeta med 

YTTRE GRÄNSER - Genom att arbeta med 
kvartersgränser för att tydliggöra skillnaden mellan 
offentlig och privat mark skapas grundläggande 
kontroll för de boende över platsen.

PRIVATA YTOR - De privata gränserna formar 
rum för mindre grupper, exempelvis de boende i 
samma trapphus, för att ge dem möjlighet att göra 
kvarteret mer personligt.

SEMIPRIVATA YTOR - Semiprivata ytor 
markerar vart kvarterets gemensamma utrymmen 
finns. Dessa kan inkludera lekplatser, grönytor, 
sittplatser och gångstråk.

GEMENSAM MITTPUNKT - Platser att 
mötas på som genom position, funktion och 
koppling till övriga gården bjuder in till umgänge, 
lek och gemenskap inom kvarteret.

ÖPPET
Flerbostadshusens innergård ses 
som gemensam för de boende i 
kvarteret, ofta med stora öppna ytor 
och fria siktlinjer. 

FIKA
På många innergårdar 
finns bord och stolar 
i soliga lägen, som 
inbjuder de boende att 
ta med kaffekoppen ut 
från lägenheten.

GRÖNOMRÅDEN
Stora öppna gårdar med 
gräsytor och spridda träd 
och planteringar.

OFFENTLIGT
Övergången från offentlig gata 
till privat innergård är ofta 
öppen och välkomnande, vilket 
kan leda till otydlighet i vem 
gården är till för.

OTYDLIGA RUMSLIGHETER

LEKPLATSER
På innergården finns ytor för 
barnens lek, ofta i form av 
en lekplats.

STÖRRE SKALOR
Höga flerbostadshus behöver ett 
stort avstånd mellan husen för att 
möjliggöra solljus på innergården.

ANONYMT
En plats riskerar bli en 
plats för ingen. De neutrala 
innergårdarna saknar ofta 
personlighet.

Tydliga fysiska gränser i form av 
exempelvis byggnader och mindre 
utrymme mellan husen.

KLIMAT
Olika förutsättningar gör att 
mötet mellan ute och inne 
utformas för att skydda de 
boende från elementen.

GRÄNSER
Tydliga gränser delar det 
offentliga från det privata.

MINDRE SKALOR
In- och överbyggda sittplatser och 
arkadgångar skapar mer intima 
rum med gränser mellan olika 
nivåer av privat.

FUNKTIONER
Olika funktioner skapar 
mötesplatser, exempelvis 
sittplatser med uppsikt 
över gården, en central 
fontän och planteringar 
med fruktträd.

GEMENSKAP
Socialt umgänge och lek 
sker i liwanen som utgör 
husets hjärta. Umgänge 
i stora grupper är vanligt 
förekommande.

MAT
Mat är en viktig 
del i både den 
svenska och 
arabiska kulturen 
vilket kan öppna 
för möten.

PRIVAT
Ytor ses som olika grader av 
privata, där endast de boende har 
tillgång till det mest privata.

GRANNSKAP 
Trots tydliga gränser mot 
omgivningen är grannrelationerna 
viktiga. Gårdens centrala ytor är 
alltid öppna för besökande. 

Innergården kan tolkas som ett 
stort och öppet rum där tydliga 
gränser saknas.

TYDLIGA RUMSLIGHETER

SVENSKA INNERGÅRDAR ARABISKA INNERGÅRDAR

gränser, skalor och rumsligheter på innergårdar. Projektet 
utmanar de stora och öppna gårdarna för att skapa 
platsgemenskap, tillhörighet och föra grannar närmare 
varandra.

1

2

3

4

LIWANGÅRDEN

LIWAN-KONCEPTET

Liwanen, det öppna rummet, är hemmets hjärta i de 
äldre arabiska husen. Syftet är att samla familj och 
vänner för att umgås i den privata och intima platsen 
som är kringbyggd av bostadshusen. I Sverige är de 

Victoria Alstäde, Sofia Hjort & Oskar Mikaelsson

SCANNA FÖR ATT SE FILMEN



8

LIWANGÅRDEN

+6.0

+7.2

+11.1

+9.7

+11.1

+9.7

+6.0

+7.2+11.1

+9.7

PRIVAT SEMI-PRIVAT GEMENSAMT PRIVATSEMI-PRIVAT

FÖRESLAGNA GRÄNSER 

KONCEPTET I EN SVENSK OCH ARABISK KONTEXT
Kopplingen mellan de arabiska strukturerna och konceptet är uppdelningar av det öppna 
rummet och hur de kan speglas i de svenska strukturerna. Genom att tydliggöra gränser kan de 
boendes upplevelse av tillhörighet och kontroll över platsen öka.

Förslaget innebär att kvarteret i sin helhet får en tydligare 
avgränsning som skiljer de offentliga rummet från gården. 
På så sätt ges grundläggande kontroll över platsen till de 
boende i kvarteret. Innergården delas in i flera mindre 
privata och semiprivata ytor. Det befintliga gemensamma 
utrymmet förstärks med en byggnad som kan användas året 
runt. 

Idag har området få gränser och byggnadsstrukturen gör 
att de yttre gränserna är otydliga. Kvarteret är kuperat 
och har en stor innergård med entréerna vända in mot 
gården. På innergården finns det utrymme för lek, ett större 
grönområde och utrymme för att sitta. KVARTERET DALSLAND

Stortorget

Mieån

TAK
Ger rum en markerad 
avgränsning utan att skapa 
en fysisk gräns. Exempelvis 
spaljétak.

PLANK
Platseffektiv och hård gräns 
för att förhindra passage. 
Plank kan bestå av exempelvis 
trä eller spaljéer.

GRÖNSKA
En gräns som även har ett 
estetiskt och ekologiskt 
värde. Grönska är exempelvis 
buskage, blomlådor och 
trädrader.

BYGGNADER
En hård gräns som inte kan 
passeras utan att gå igenom 
byggnaden. Olika fasadmate-
rial kan bidra till en öppnare 
upplevelse.

MARKBELÄGGNING
Kan användas för att indikera 
skillnader mellan olika ytor.

HÖJDSKILLNADER
Olika nivåer bidrar till 
upplevda avgränsningar och 
rumsligheter.

Gränserna på en plats avgör hur rumsligheter formas och används. I det svenska kontexten är 
öppenhet en viktig faktor, men det kan göra rum svårdefinierade.

Konceptet Liwangården exemplifieras på kvarteret Dalsland i 
Karlshamn. Kvarteret ägs av det kommunala bostadsbolaget 
och är central beläget i staden. 

GRÄNSER

GRÄNSER IDAG

ÖVERSÄTTNING

KVARTERET DALSLAND, KARLSHAMN

SLUTNA GRÄNSER HALVÖPPNA GRÄNSER ÖPPNA GRÄNSER

KVARTERET
DALSLAND

Konceptet Liwangården inspireras från 
strukturen av de äldre arabiska innergårdarna 
och dess funktioner. Liwan betyder öppet 
rum på arabiska och representerar det rum 
som är hjärtat i huset. Vi vill att gården ska 
bli kvarterets hjärta. För att lyckas med det 
behöver de boende känna tillhörighet till 
platsen och gemenskap med sina grannar. 

Genom att dela upp gården närmast 
entréerna möjliggörs samarbete mellan de 
närmaste grannarna, då man tillsammans 
behöver komma överens om vad platsen 
ska användas till. Genom detta finns 
förutsättningar för ett första möte. De mindre 
gemenskaperna som kan skapas vid portarna 
kan i sin tur utvidgas till hela gården och för 
umgänge i Liwanhuset som utgör kvarterets 
hjärta. 

De arabiska strukturerna har delvis formats 
och möjliggjorts av det varma klimatet som 
tillåter umgänge utomhus större delar av 
året. I Sverige har vi andra förutsättningar 
och därför är Liwanhuset en omvänd arabisk 
struktur, med de gemensamma och centrala 
rummen under tak. Huset är inspirerat av 
den arabiska byggnadskulturen och den 
skandinaviska designen. Fristående arkader i 
huset skapar mindre rum i husets utkant och 
mer offentliga rum centralt. Arkaderna omges 
av en byggnad i glas som skyddar mot det 
svenska klimatet. 

Illustration - Grillplats: Centralt på gården ligger 
Liwanhuset. Skyddat från elementen av en yttre 
glaskonstruktion skapas mindre rumsligheter 
och funktioner genom arkader, grönska och 
nivåskillnader. Med umgänge och gemenskap 
i fokus finns även ett kök med koppling till 
grillplatsen utanför.

Illustration - Entrésituation: För att få folk 
att umgås och vara mer på gården används 
utrymmet närmast porten som en förlängning 
av bostaden. Vid varje port skapas ytor av privat 
och intim karaktär som uppmuntrar till mindre 
gemenskaper. De närmaste grannarna har 
gemensamt ansvar och kan tillsammans sätta en 
personlig prägel på platsen.

Gården får en annan karaktär och möjliggör för att de 
boende ska kunna ta platsen i anspråk och utveckla 
den till sin egen. Gränserna gör gården kontrollerbar 
och öppnar upp för en annan användning. Samtidigt 
förlängs bostaden ut till gården och mindre 
gemenskaper med exempelvis grannarna i 
samma trapphus uppmuntras. 

Sektion A-A: Gården är uppdelad i flera olika nivåer som möts i Liwanhu-
set. En trappa leder boende mellan nivåerna och kopplar samman olika 
rum på gården. Huset har balkonger inomhus som skapar mindre rums-
ligheter och ett kök som samlar boende.

LIWANGÅRDEN
FÖRSLAG

GÅRDENS OMVANDLING

Illustration: Grillplats

Illustration: Entré

Sektion A-A



EMPOWER THE CITIZENS!

Filmen Kallbadarna skildrar berättelsen om hur Karlshamn fick ett 
kallbadhus. I filmen får vi följa resan kring hur en liten grupp vänner, 
som växte till en stor folkrörelse, gick från en vision om att skapa sig en 
egen plats i staden, till verklighet. Filmen lyfter vikten av att ta tillvara på 
de stora mängder av ideellt engagemang som finns i samhället och hur 
detta kan organiseras i nätverk för att åstadkomma förändringar i staden.

Av filmen har sedan dagens planeringspraktik och process problematiserats, 
dagens planering kritiserats för att inte ta tillvara på medborgarinitiativ 
och i vissa fall utesluta ett faktiskt inflytande och deltagande i processen. 
Planeringsprocessen har därför sedan omtolkas med nya aktiviteter, 
roller och plattformar. För att på så vis möjliggöra ett inflytande 
och deltagande i högre grad för medborgarna i samhällsplaneringen.

Diddi Carlson, John Ljungberg, Henrik Olsson 

SCOUTEN MATCHMAKERN COACHEN EXPERTENSÖKER IDENTIFIERAR RIKTAR LÄNKAR MÖJLIGGÖR FÖRANKRAR AKTIVERAR STÖTTAR UTVECKLAR KRÄVER GRANSKAR BESLUTAR

Scouten arbetar för att söka och identifiera 
drivkrafter hos stadens medborgare samt för att 
ta tillvara på dessa krafter och håller därför ett 
ständigt öga på uppkommande medborgar-
initiativ hos svagare gruper. 

Genom att hjälpa till med att visa på möjligheter 
och rikta visioner, samt samla medborgarnas 
drivkraft för att på så vis förverkliga ett 
genomförande. 

Coachen arbetar med att uppmuntra urbana 
förändringar genom att agera som ett 
underliggande stöd för medborgargrupper vid 
utvecklingen av sina visioner. Genom stöd, 
rådgivning och uppmuntran av innovation och 

experimentation kan coachen aktivera 
medborgargruppen för att förverkliga sina idéer 
samt stötta när de stöter på motgångar. 

Experten arbetar med att utreda och granska för 
att kunna bereda formella beslut. Med stöd av 
sina kunskaper och erfarenheter fattar experten 
även vissa beslut och driver projektet framåt i 
den riktning som dessa arbetsgivare och 

myndigheter önskar. Det är denna 
traditionella roll som kan kompletteras och 
breddas med de adaptiva rollerna.

Matchmakern arbetar för att länka samman 
medborgargrupper, med resurser de själva 
saknar, som har liknande visioner och hjälper till 
vid etablering av andra former av nätverk. 
Genom att föra samman grupper kan deras 

nätverk utvecklas och stärkas. Matchmakern 
verkar även för att förankra medborgarnas 
visioner och deras arbete inom den egna 
organisationen.

INNOVATIONS-
MILJÖER

AKTIVISMMEDIER

WORKSHOP

POP UP-
PLANERING

ARKITEKTKONTOR INSTITUTION

EVENT

IDEELL 
ORGANISATION

MYNDIGHET

ett kommunikations- 
forum för att sprida och 

utbyta information.

aktiviteter för att åstad-
komma en önskad 

förändring.

kreativa möten för att 
dela och utveckla

kunskap.

 tillfällig utställning eller 
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att visa på möjligheter.
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nala som statliga.

ett kluster av kreativa 
aktörer.

VISIONERA En grundläggande idé om en önskad förändring. Inled arbetet för hur visionen kan utvecklas och genomföras. Skapa ett kontaktnät med aktörer och resurser som kan gynna projektet. Utred vilka svagheter/styrkor som projektet har, samt hur dessa kan åtgärdas/nyttjas. Skapa en detaljerad beskrivning för genom- och slutförandet av projektet. Genomför en formell planeringsprocess för att slutföra projektet.INITIERA

AU
KT

O
RI

TE
TE

N
S 

SF
ÄR

M
ED

BO
RG

AR
N

AS
 S

FÄ
R

START SLUT

PROJEKTERA UTFÖRANÄTVERKA UNDERSÖKA

FORMELL PLANPROCESS

formulera vision
medborgaraktivitet planeraraktivitet

bilda kärngrupp

sök vision
rikta vision sammankoppla

visioner

utveckla 
möjligheter

stöd vid förankring

sprid vision påbörja delmål

bilda förening

värva medlemmar
skapa folkligt stöd

debatt/ insändare

sök politiskt stöd

förtydliga vision

undersök finansiering

undersök juridiska krav

undersök ägande/ansvar

skapa tidsplan

fördela ansvar/ägande

fastslå budget

fastslå projektplan

reflektera kring måluppfyllelse

sök planbesked
få plan 
antagen

genomför projekt

utvärdera projekt

sprid kunskap

ska�a resurser

etablera kontakt 
med myndigheter

formulera mål 
och delmål

stöd med kunskap

utveckla projektidé stöd med granskning

bereda h
andlingar

stöd med ansökan
organise

ra d
ialo

g

revid
era h

andlingar

överläm
na t

ill b
eslu

t

stöd i nätverkande

Park(ing) Day, är en urban intervention, en form av pop up-planering som sker en 
dag om året över hela världen.

Urban Intervention Day, ett pop up-event för att samla lokala initiativ 
och sprida visioner i form av tillfälliga utställningar.

Mobilt blomsterarrangemang, en småskalig urban intervention som används för 
att tillfälligt förändra ett rum och upplevelsen av detta.  

Pop-up planering är exempel på en ny plattform, 
som kan ske med små och stora medel och i 
varierande storlekar. Syftet är att under en 
kortare period ändra användningen av en plats 
för att visa på ett behov, skapa debatt kring hur 
o�entliga ytor används eller för att förbättra 
kvaliteten av vår levda miljö. Med hjälp av pop 
up-planeringen går det att åstadkomma 
förändring snabbt, vilket kan krävas för att 
åtgärda ett tillfälligt och hastigt uppkommet 
problem, alternativt för att testa en möjlig åtgärd 
för ett mer omfattande och permanent problem. 
Plattformen och aktiviteterna som utövas på 

denna gör att planeringen kan bli mer adaptiv. 
Exempelvis kan en skottkärra med blomster-
arrangemang bli ett enkelt sätt att med små 
medel förändra en plats. En Urban Intervention 
Day, en dag där alla är välkomna att göra 
interventioner, kan fungera som plattform för 
möten och samtal kring hur staden och dess rum 
kan utformas. En plats där kommunen, 
föreningar, organisationer och medborgaren kan 
mötas, en plats att hitta och stödja 
medborgariniativ.

När nya roller introducerats hos både medborgare 
och planerare krävs det även nya typer av plattformar 
som understödjer detta nya planeringssystem och 
dess aktiviteter. Plattformar som dels är de 
traditionella institutionaliserade formerna i den 
auktoritära sfären, dels nya tillfälliga hybrida 
plattformar som är anpassade efter den aktuella 
planeringskontexten. Genom att utveckla nya 
planeringsaktiviteter och plattformar kan 
samhällsplaneringen bli mer inkluderande och bättre 
på att ta tillvara på medborgarnas initiativ och 
engagemang i den egna livsmiljön. Med nya 
plattformar i medborgarnas sfär blir planeringen och 
dess aktiviteter inte enbart för experterna, på så vis 
kan staden skapas tillsammans.

EMPOWER THE CITIZENS!
 - ANPASSA, STÖTTA, UTVECKLA

plattformar introduceras där medborgare och 
planerare kan mötas i nya roller, så kallad adaptiv 
planering. I kontrast till dagens expert beskrivs nedan 
tre nya planerarroller med egenskaper som bättre kan 
ta tillvara på medborgarnas initiativ och engagemang i 
samhällsplaneringen. Diagrammet illustrerar hur 
planeraren och medborgaren under processen rör sig i 
både medborgarnas och auktoritetens sfärer. 
Karaktäristiskt för den formella (auktoritetens) sfären 
är ovanifrån styrning med hjälp av byråkrati, lagar och 
regler medan det som kännetecknar den informella 
(medborgarnas) sfären är sådant som inte är fastställt 
av staten och med hjälp av styrning underifrån.

Dagens samhällsplanering har ett problem, den lyckas 
inte att ta tillvara på de ideella krafter och resurser som 
finns i samhället till följd av brister i planeringens 
institutionella struktur. Det finns brister i möjlighet till 
initiativ, inflytande och deltagande vilket får allvarliga 
konsekvenser för samhället i stort, både i avseende på 
samhällsplaneringen men även demokratin i stort. 
Planeraren behöver bättre möjligheter till att stötta, 
utveckla och driva medborgarnas engagemang till 
förändring, från vision till verklighet - goda initiativ bör 
aldrig riskera att kvävas. Det krävs därför en förändring 
av planeringsprocessen och praxis. En förändring som 
innebär att planerarens arbetsroll breddas och nya 
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SCOUTEN MATCHMAKERN COACHEN EXPERTENSÖKER IDENTIFIERAR RIKTAR LÄNKAR MÖJLIGGÖR FÖRANKRAR AKTIVERAR STÖTTAR UTVECKLAR KRÄVER GRANSKAR BESLUTAR

Scouten arbetar för att söka och identifiera 
drivkrafter hos stadens medborgare samt för att 
ta tillvara på dessa krafter och håller därför ett 
ständigt öga på uppkommande medborgar-
initiativ hos svagare gruper. 

Genom att hjälpa till med att visa på möjligheter 
och rikta visioner, samt samla medborgarnas 
drivkraft för att på så vis förverkliga ett 
genomförande. 

Coachen arbetar med att uppmuntra urbana 
förändringar genom att agera som ett 
underliggande stöd för medborgargrupper vid 
utvecklingen av sina visioner. Genom stöd, 
rådgivning och uppmuntran av innovation och 

experimentation kan coachen aktivera 
medborgargruppen för att förverkliga sina idéer 
samt stötta när de stöter på motgångar. 

Experten arbetar med att utreda och granska för 
att kunna bereda formella beslut. Med stöd av 
sina kunskaper och erfarenheter fattar experten 
även vissa beslut och driver projektet framåt i 
den riktning som dessa arbetsgivare och 

myndigheter önskar. Det är denna 
traditionella roll som kan kompletteras och 
breddas med de adaptiva rollerna.

Matchmakern arbetar för att länka samman 
medborgargrupper, med resurser de själva 
saknar, som har liknande visioner och hjälper till 
vid etablering av andra former av nätverk. 
Genom att föra samman grupper kan deras 

nätverk utvecklas och stärkas. Matchmakern 
verkar även för att förankra medborgarnas 
visioner och deras arbete inom den egna 
organisationen.
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VISIONERA En grundläggande idé om en önskad förändring. Inled arbetet för hur visionen kan utvecklas och genomföras. Skapa ett kontaktnät med aktörer och resurser som kan gynna projektet. Utred vilka svagheter/styrkor som projektet har, samt hur dessa kan åtgärdas/nyttjas. Skapa en detaljerad beskrivning för genom- och slutförandet av projektet. Genomför en formell planeringsprocess för att slutföra projektet.INITIERA
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Park(ing) Day, är en urban intervention, en form av pop up-planering som sker en 
dag om året över hela världen.

Urban Intervention Day, ett pop up-event för att samla lokala initiativ 
och sprida visioner i form av tillfälliga utställningar.

Mobilt blomsterarrangemang, en småskalig urban intervention som används för 
att tillfälligt förändra ett rum och upplevelsen av detta.  

Pop-up planering är exempel på en ny plattform, 
som kan ske med små och stora medel och i 
varierande storlekar. Syftet är att under en 
kortare period ändra användningen av en plats 
för att visa på ett behov, skapa debatt kring hur 
o�entliga ytor används eller för att förbättra 
kvaliteten av vår levda miljö. Med hjälp av pop 
up-planeringen går det att åstadkomma 
förändring snabbt, vilket kan krävas för att 
åtgärda ett tillfälligt och hastigt uppkommet 
problem, alternativt för att testa en möjlig åtgärd 
för ett mer omfattande och permanent problem. 
Plattformen och aktiviteterna som utövas på 

denna gör att planeringen kan bli mer adaptiv. 
Exempelvis kan en skottkärra med blomster-
arrangemang bli ett enkelt sätt att med små 
medel förändra en plats. En Urban Intervention 
Day, en dag där alla är välkomna att göra 
interventioner, kan fungera som plattform för 
möten och samtal kring hur staden och dess rum 
kan utformas. En plats där kommunen, 
föreningar, organisationer och medborgaren kan 
mötas, en plats att hitta och stödja 
medborgariniativ.

När nya roller introducerats hos både medborgare 
och planerare krävs det även nya typer av plattformar 
som understödjer detta nya planeringssystem och 
dess aktiviteter. Plattformar som dels är de 
traditionella institutionaliserade formerna i den 
auktoritära sfären, dels nya tillfälliga hybrida 
plattformar som är anpassade efter den aktuella 
planeringskontexten. Genom att utveckla nya 
planeringsaktiviteter och plattformar kan 
samhällsplaneringen bli mer inkluderande och bättre 
på att ta tillvara på medborgarnas initiativ och 
engagemang i den egna livsmiljön. Med nya 
plattformar i medborgarnas sfär blir planeringen och 
dess aktiviteter inte enbart för experterna, på så vis 
kan staden skapas tillsammans.
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planering. I kontrast till dagens expert beskrivs nedan 
tre nya planerarroller med egenskaper som bättre kan 
ta tillvara på medborgarnas initiativ och engagemang i 
samhällsplaneringen. Diagrammet illustrerar hur 
planeraren och medborgaren under processen rör sig i 
både medborgarnas och auktoritetens sfärer. 
Karaktäristiskt för den formella (auktoritetens) sfären 
är ovanifrån styrning med hjälp av byråkrati, lagar och 
regler medan det som kännetecknar den informella 
(medborgarnas) sfären är sådant som inte är fastställt 
av staten och med hjälp av styrning underifrån.

Dagens samhällsplanering har ett problem, den lyckas 
inte att ta tillvara på de ideella krafter och resurser som 
finns i samhället till följd av brister i planeringens 
institutionella struktur. Det finns brister i möjlighet till 
initiativ, inflytande och deltagande vilket får allvarliga 
konsekvenser för samhället i stort, både i avseende på 
samhällsplaneringen men även demokratin i stort. 
Planeraren behöver bättre möjligheter till att stötta, 
utveckla och driva medborgarnas engagemang till 
förändring, från vision till verklighet - goda initiativ bör 
aldrig riskera att kvävas. Det krävs därför en förändring 
av planeringsprocessen och praxis. En förändring som 
innebär att planerarens arbetsroll breddas och nya 
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Park(ing) Day, är en urban intervention, en form av pop up-planering som sker en 
dag om året över hela världen.

Urban Intervention Day, ett pop up-event för att samla lokala initiativ 
och sprida visioner i form av tillfälliga utställningar.

Mobilt blomsterarrangemang, en småskalig urban intervention som används för 
att tillfälligt förändra ett rum och upplevelsen av detta.  

Pop-up planering är exempel på en ny plattform, 
som kan ske med små och stora medel och i 
varierande storlekar. Syftet är att under en 
kortare period ändra användningen av en plats 
för att visa på ett behov, skapa debatt kring hur 
o�entliga ytor används eller för att förbättra 
kvaliteten av vår levda miljö. Med hjälp av pop 
up-planeringen går det att åstadkomma 
förändring snabbt, vilket kan krävas för att 
åtgärda ett tillfälligt och hastigt uppkommet 
problem, alternativt för att testa en möjlig åtgärd 
för ett mer omfattande och permanent problem. 
Plattformen och aktiviteterna som utövas på 

denna gör att planeringen kan bli mer adaptiv. 
Exempelvis kan en skottkärra med blomster-
arrangemang bli ett enkelt sätt att med små 
medel förändra en plats. En Urban Intervention 
Day, en dag där alla är välkomna att göra 
interventioner, kan fungera som plattform för 
möten och samtal kring hur staden och dess rum 
kan utformas. En plats där kommunen, 
föreningar, organisationer och medborgaren kan 
mötas, en plats att hitta och stödja 
medborgariniativ.

När nya roller introducerats hos både medborgare 
och planerare krävs det även nya typer av plattformar 
som understödjer detta nya planeringssystem och 
dess aktiviteter. Plattformar som dels är de 
traditionella institutionaliserade formerna i den 
auktoritära sfären, dels nya tillfälliga hybrida 
plattformar som är anpassade efter den aktuella 
planeringskontexten. Genom att utveckla nya 
planeringsaktiviteter och plattformar kan 
samhällsplaneringen bli mer inkluderande och bättre 
på att ta tillvara på medborgarnas initiativ och 
engagemang i den egna livsmiljön. Med nya 
plattformar i medborgarnas sfär blir planeringen och 
dess aktiviteter inte enbart för experterna, på så vis 
kan staden skapas tillsammans.
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regler medan det som kännetecknar den informella 
(medborgarnas) sfären är sådant som inte är fastställt 
av staten och med hjälp av styrning underifrån.
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inte att ta tillvara på de ideella krafter och resurser som 
finns i samhället till följd av brister i planeringens 
institutionella struktur. Det finns brister i möjlighet till 
initiativ, inflytande och deltagande vilket får allvarliga 
konsekvenser för samhället i stort, både i avseende på 
samhällsplaneringen men även demokratin i stort. 
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förändring, från vision till verklighet - goda initiativ bör 
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SMÅ FÖRÄNDRINGAR STOR SKILLNAD

SCANNA FÖR ATT SE FILMEN

Filmen Välkommen in... eller? visar hur funktionsnedsatta personer 
upplever i sin vardag. Den belyser även det arbete som redan görs samt 
vilka anpassningar som måste göras i framtiden för att förenkla för 
personer med funktionsnedsättningar, så att staden kan bli en plats för alla. 

Eftersom att arbete med att tillgängliggöra Karlshamns stadskärna redan 
pågår fokuserar projektet Små förändringar - stor skillnad på hur naturen 
kan tillgängliggöras. Rekreationsområden tillgänglighetsanpassas sällan då 
naturmark kan ses som dyr att anpassa utan att naturens karaktär förvanskas. 
Projektets strategier för utomhusmiljö och gestaltningsförslag visar att små 
förändringar kan göra stor skillnad. Gestaltningsförslagen omfattar Café 
Utsikten och Vägga havsbad som ligger längs med Strandpromenaden 
i södra Karlshamn. Platserna nås lätt med bil men saknar idag 
handikapparkering och tillgänglighetsanpassningar för funktionshindrade 
vilket gör att de kvaliteter som platserna har inte kan utnyttjas av alla.

Sara Mohammad, Anja Piirainen, Elin Rosendahl, Niki Sandström SMÅ FÖRÄNDRINGAR - STOR SKILLNAD
Tillgänglig rekreation

FM2592 Studio II - Situationer
2019-05-27

Sara Mohammad, Elin Rosendahl, 
Anja Ruggeri Piirainen, Niki Sandström

KAN RÖRELSEHINDRADE NÅ STADENS 
CENTRALA FUNKTIONER?

Tillgänglighet i stadsrummet är något som de flesta 
människor tar för givet. Att kunna ta sig in och ut i 
butiker och att röra sig fritt på offentliga platser är en 
självklarhet för de flesta. Men så ser det inte ut för alla i 
samhället. Personer med funktionsnedsättningar kan inte 
utnyttja stadens offentliga rum i samma utsträckning som 
personer utan funktionsnedsättningar. Trots att lagar, 
regler och riktlinjer existerar i det svenska systemet finns 
ändå kryphål som gör att stadens allmänna platser inte 
är tillgängliga. Staden är därmed inte den demokra-
tiska plats den ska vara enligt FN-konventionen. Trots att 
ändringar gjorts och krav tillkommit är det enkelt att 
hitta sätt att frångå tillgängliggörandet.

BAKGRUND

BABS46
De första anvisningarna till 1947 
års byggnads- stadga kom.

Måttföreskrifter fanns men 
främsta motivet var säkerhet och 
möbler- barhet. De underlättade  
även tillgängligheten.

1946

BABS50
Fortsatta anvisningar till 
BABS.

1950

BABS60
Den nya byggnadsstadgan innebar enhetligare 
byggnadsbestämmelser för hela Sverige.

1960

Svensk Byggnorm (SBN) 
Föreskrifter, råd och anvisningar. 
Svensk Byggnorm 67 ersatte 
BABS60.

Fysisk tillgänglighet  introduerades i 
bygglagstiftningen. Dessa krav 
gällde i publika miljöer.

1967

Byggnadsstadgan
Anvisningarna i BABS46 mynnar 
ut i Byggnadsstadgan.

1947

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Kraven ökade och rekommendationer 
från Handikapputedningen 1966 blev 
en del av dessa.

1975

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Ökade krav i bostadshus.

1980

Nybyggnadsregler (NR)
Bestod av föreskrifter och 
allmänna råd.

19891987

Plan och bygglagen (PBL)
&
Plan och byggförordningen  
(PBF)

2009

FN konventionen
Konventionen �nns som stöd till kommuner, landsting och statliga 
myndigheter för att funktionshindrade självständigt ska kunna ta del 
av samhället. EU betonar begreppet inkludering vilket innebär att 
regeringen måste ta hänsyn till behovet hos personer med funktions-
hinder i all politik, alla program och åtgärder.

2014

Myndigheten för 
delaktighet (MFD)
Driver på utvecklingen, 
följer upp funktions-
hinderspolitiken och 
sprider kunskap med 
FN konventionen som 
grund.

1994

Boverkets byggregler (BBR) kap 1-8
Reglerna innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i PBL och PBF. 

I BBR �nns preciserade regler till utformningskrav. Dessa berör bland annat 
byggnaders användning, ramper, dörrar och portar.

Entéer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska vara tillgängliga 
och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet och 
användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka.

Enkelt avhjälpta hinder (EAH)
Paragraf introduceras i PBL om EAH som innebär 
att hinder i publika lokaler och på allmänna 
platser ska åtgärdas. Reglerna gäller retroaktivt. 
Hinder som �nns sedan tidigare behöver inte 
avhjälpas. 

2001

BBR kap 9-19
Byggreglerna blev �er.

2003

HIN 1
Boverkets föreskrifter kring 
EAH trädde i kraft.

2013

HIN 3
Ersätter HIN 2. 
5 § Hinder ska avhjälpas, så 
snart det inte är orimligt med 
hänsyn till de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna. 
De ekonomiska konsekvenserna 
får inte bli orimligt betungande 
för ansvarig.

2019

BBR
Förändringar i BBR.

2011

Plan och bygglagen (PBL)
1 §   En byggnad ska
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

9 §   5. Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, 
om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimlig.

Plan och byggförordningen
4 §    Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och 
bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara 
försedd med en eller �era hissar eller andra lyftanordningar.

HIN 2
Ersätter HIN 1.

FN:s standardregler
Reglerna beskriver ansvaret 
världens stater har för att 
funktionsnedsätta ska bli 
delaktiga i samhällslivet.

Handikapputredningen
Utredningen arbetade fram krav och 
rekommendationer. Dessa ledde till 
införandet av bla färdtjänstbidrag och 
handikappråd i kommuner och 
landsting.

1966 2015

Agenda 2030
Antagande hos FN:s 
medlemsländer.
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STRATEGIER FÖR TILLGÄNGLIG UTEMILJÖ

FRAMKOMLIGHET I NATURMARK

• För att undvika halka ska trävirke på gångar vara ohyvlat och ligga vinkelrätt 
mot gångriktningen. Plankor som ligger längs med gången gör underlaget 
glattare.

• Trägången ska minst vara 2,0 m bred för att 2 rörelsehindrade ska kunna mö-
tas samt möjliggöra för 180 graders sväng.

• Kantplanka ska finnas på spångens kortsidor och bör vara 50x70mm.
• Trägången ska byggas plan och inte följa topografin eller svänga i lutningar.

TILLGÄNGLIGA BYGGNADER

• Automatiska dörrar.
• Ramp ska vara minst 1,3 m bred.
• Ramp ska luta högst 12 grader.

• Ramp i samband med trappa med  
möjlighet till paus på viloplan som blir 
en naturlig mötesplats.

• Sittplatser kan även behövas på  
ramper. 

PLAN MARKBELÄGGNING

• Beläggning bör utföras med litet eller inget 
mellanrum mellan stenarna.

• Hårdgjord, slät yta.
• På stig ska materialet till utseendet smälta 

in i omgivningen.
• Badramper i rostfritt stål och aluminium.

ANPASSADE STADSMÖBLER

• Bord med bänkar ska placeras på plan och hårdgjord mark.
• Bord vid rastplatser etc. ska ha 0,75 m fri höjd under skivan för 

att en rullstol ska få plats.
• Hårdgjord yta i anslutning till bänkar gör att rullstolsburna har 

pausmöjligheter på promenaden.
• Lättåtkomliga papperskorgar.

• Parkeringen måste ligga på plan mark.
• Ytan ska vara jämn och hårdgjord.
• Vägen från parkeringen till natur- 

området ska vara fri från hinder som 
exempelvis trottoarkant.

• 5 m bred och 7 m lång.

Ofta ligger problemet i att inte kunna “glida in och vara med som 
alla andra”. Rörelsehindrade vill ha samma möjligheter som icke 
rörelsehindrade. Det som många tar för givet innebär begräns-
ningar för andra. Att nå olika typer av service i stadens 
offentliga rum är en stor problematik. Arbete med att göra 
stadens byggnader tillgängliga för fler är emellertid ett pågående 
arbete som väcker nya frågor.  Hur ser det ut på andra platser i 
staden som är mindre centrala och direkt naturnära? 

Gestaltningsförslaget utgår från strandpromenaden i Karlshamn. 
Ett stadsnära fritids- och rekreationsområde som idag innehar 
olika service- funktioner såsom café, restauranger och kallbad-
hus. Strandpromenaden sträcker sig utmed den ca 2.5km långa 
kustremsan som har varierande topografi och många utblickar. En 
vacker plats som tyvärr inte alla har tillgång till då barriärer av 
olika slag såsom trappor eller branta sluttningar är vanliga längs 
med sträckan.

RYMLIGA HANDIKAPPARKERINGAR

TILLGÄNGLIGT STADSRUM

11



SMÅ FÖRÄNDRINGAR - STOR SKILLNAD 
Tillgänglig rekreation

FM2592 Studio II - Situationer
2019-05-27

Sara Mohammad, Elin Rosendahl, 
Anja Ruggeri Piirainen, Niki Sandström

STORA PROBLEM

BABS46
De första anvisningarna till 1947 
års byggnads- stadga kom.

Måttföreskrifter fanns men 
främsta motivet var säkerhet och 
möbler- barhet. De underlättade  
även tillgängligheten.

1946

BABS50
Fortsatta anvisningar till 
BABS.

1950

BABS60
Den nya byggnadsstadgan innebar enhetligare 
byggnadsbestämmelser för hela Sverige.

1960

Svensk Byggnorm (SBN) 
Föreskrifter, råd och anvisningar. 
Svensk Byggnorm 67 ersatte 
BABS60.

Fysisk tillgänglighet  introduerades i 
bygglagstiftningen. Dessa krav 
gällde i publika miljöer.

1967

Byggnadsstadgan
Anvisningarna i BABS46 mynnar 
ut i Byggnadsstadgan.

1947

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Kraven ökade och rekommendationer 
från Handikapputedningen 1966 blev 
en del av dessa.

1975

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Ökade krav i bostadshus.

1980

Nybyggnadsregler (NR)
Bestod av föreskrifter och 
allmänna råd.

19891987

Plan och bygglagen (PBL)
&
Plan och byggförordningen  
(PBF)

2009

FN konventionen
Konventionen �nns som stöd till kommuner, landsting och statliga 
myndigheter för att funktionshindrade självständigt ska kunna ta del 
av samhället. EU betonar begreppet inkludering vilket innebär att 
regeringen måste ta hänsyn till behovet hos personer med funktions-
hinder i all politik, alla program och åtgärder.

2014

Myndigheten för 
delaktighet (MFD)
Driver på utvecklingen, 
följer upp funktions-
hinderspolitiken och 
sprider kunskap med 
FN konventionen som 
grund.

1994

Boverkets byggregler (BBR) kap 1-8
Reglerna innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i PBL och PBF. 

I BBR �nns preciserade regler till utformningskrav. Dessa berör bland annat 
byggnaders användning, ramper, dörrar och portar.

Entéer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska vara tillgängliga 
och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet och 
användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka.

Enkelt avhjälpta hinder (EAH)
Paragraf introduceras i PBL om EAH som innebär 
att hinder i publika lokaler och på allmänna 
platser ska åtgärdas. Reglerna gäller retroaktivt. 
Hinder som �nns sedan tidigare behöver inte 
avhjälpas. 

2001

BBR kap 9-19
Byggreglerna blev �er.

2003

HIN 1
Boverkets föreskrifter kring 
EAH trädde i kraft.

2013

HIN 3
Ersätter HIN 2. 
5 § Hinder ska avhjälpas, så 
snart det inte är orimligt med 
hänsyn till de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna. 
De ekonomiska konsekvenserna 
får inte bli orimligt betungande 
för ansvarig.

2019

BBR
Förändringar i BBR.

2011

Plan och bygglagen (PBL)
1 §   En byggnad ska
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

9 §   5. Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, 
om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimlig.

Plan och byggförordningen
4 §    Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och 
bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara 
försedd med en eller �era hissar eller andra lyftanordningar.

HIN 2
Ersätter HIN 1.

FN:s standardregler
Reglerna beskriver ansvaret 
världens stater har för att 
funktionsnedsätta ska bli 
delaktiga i samhällslivet.

Handikapputredningen
Utredningen arbetade fram krav och 
rekommendationer. Dessa ledde till 
införandet av bla färdtjänstbidrag och 
handikappråd i kommuner och 
landsting.

1966 2015

Agenda 2030
Antagande hos FN:s 
medlemsländer.

Vägga havsbad idag (vy C).Café Utsikten idag (vy B).Café Utsikten idag (vy A).

BABS46
De första anvisningarna till 1947 
års byggnads- stadga kom.

Måttföreskrifter fanns men 
främsta motivet var säkerhet och 
möbler- barhet. De underlättade  
även tillgängligheten.

1946

BABS50
Fortsatta anvisningar till 
BABS.

1950

BABS60
Den nya byggnadsstadgan innebar enhetligare 
byggnadsbestämmelser för hela Sverige.

1960

Svensk Byggnorm (SBN) 
Föreskrifter, råd och anvisningar. 
Svensk Byggnorm 67 ersatte 
BABS60.

Fysisk tillgänglighet  introduerades i 
bygglagstiftningen. Dessa krav 
gällde i publika miljöer.

1967

Byggnadsstadgan
Anvisningarna i BABS46 mynnar 
ut i Byggnadsstadgan.

1947

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Kraven ökade och rekommendationer 
från Handikapputedningen 1966 blev 
en del av dessa.

1975

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Ökade krav i bostadshus.

1980

Nybyggnadsregler (NR)
Bestod av föreskrifter och 
allmänna råd.

19891987

Plan och bygglagen (PBL)
&
Plan och byggförordningen  
(PBF)

2009

FN konventionen
Konventionen �nns som stöd till kommuner, landsting och statliga 
myndigheter för att funktionshindrade självständigt ska kunna ta del 
av samhället. EU betonar begreppet inkludering vilket innebär att 
regeringen måste ta hänsyn till behovet hos personer med funktions-
hinder i all politik, alla program och åtgärder.

2014

Myndigheten för 
delaktighet (MFD)
Driver på utvecklingen, 
följer upp funktions-
hinderspolitiken och 
sprider kunskap med 
FN konventionen som 
grund.

1994

Boverkets byggregler (BBR) kap 1-8
Reglerna innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i PBL och PBF. 

I BBR �nns preciserade regler till utformningskrav. Dessa berör bland annat 
byggnaders användning, ramper, dörrar och portar.

Entéer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska vara tillgängliga 
och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet och 
användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka.

Enkelt avhjälpta hinder (EAH)
Paragraf introduceras i PBL om EAH som innebär 
att hinder i publika lokaler och på allmänna 
platser ska åtgärdas. Reglerna gäller retroaktivt. 
Hinder som �nns sedan tidigare behöver inte 
avhjälpas. 

2001

BBR kap 9-19
Byggreglerna blev �er.

2003

HIN 1
Boverkets föreskrifter kring 
EAH trädde i kraft.

2013

HIN 3
Ersätter HIN 2. 
5 § Hinder ska avhjälpas, så 
snart det inte är orimligt med 
hänsyn till de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna. 
De ekonomiska konsekvenserna 
får inte bli orimligt betungande 
för ansvarig.

2019

BBR
Förändringar i BBR.

2011

Plan och bygglagen (PBL)
1 §   En byggnad ska
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

9 §   5. Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, 
om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimlig.

Plan och byggförordningen
4 §    Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och 
bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara 
försedd med en eller �era hissar eller andra lyftanordningar.

HIN 2
Ersätter HIN 1.

FN:s standardregler
Reglerna beskriver ansvaret 
världens stater har för att 
funktionsnedsätta ska bli 
delaktiga i samhällslivet.

Handikapputredningen
Utredningen arbetade fram krav och 
rekommendationer. Dessa ledde till 
införandet av bla färdtjänstbidrag och 
handikappråd i kommuner och 
landsting.

1966 2015

Agenda 2030
Antagande hos FN:s 
medlemsländer.

FOKUSOMRÅDEN

TILLGÄNGLIG FÄRDVÄG 
FÖR RÖRELSEHINDRADE 
TILL FOKUSOMRÅDENA

INVENTERADE VÄGAR

BILVÄGAR

CYKELVÄGAR

GÅNGSTIGAR

VÄG/STIG ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

STIG EJ ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

CAFÉ UTSIKTEN
VÄGGABADET

VÄGGA GYMNAISESKOLA

VÄGGA HAVSBAD

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

TRAPPA

BACKE

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

Kartan visar på två målpunkter i området som idag kan nås genom olika 
leder men som inte är anpassade för personer som är rörelsehindrade då ter-
rängen är ojämn och svårframkomlig. 

FOKUSOMRÅDEN

TILLGÄNGLIG FÄRDVÄG 
FÖR RÖRELSEHINDRADE 
TILL FOKUSOMRÅDENA

INVENTERADE VÄGAR

BILVÄGAR

CYKELVÄGAR

GÅNGSTIGAR

VÄG/STIG ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

STIG EJ ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

CAFÉ UTSIKTEN
VÄGGABADET

VÄGGA GYMNAISESKOLA

VÄGGA HAVSBAD

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

TRAPPA

BACKE

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

Karta som visar var sektionen går. Illustrativ sektion som visar topografiska hinder längs med Strandpromenaden.

N

STADSKÄRNAN

STRANDPROMENADEN

Bild som visar avgränsningsområde.

N

CAFÉ UTSIKTEN VÄGGA HAVSBAD

Problem idag gällande framkomlighet 
och vistelse vid Café Utsikten.

Problem idag gällande framkomlighet 
och vistelse vid Vägga havsbad.

Platsens avgränsning.

FOKUSOMRÅDEN

TILLGÄNGLIG FÄRDVÄG 
FÖR RÖRELSEHINDRADE 
TILL FOKUSOMRÅDENA

INVENTERADE VÄGAR

BILVÄGAR

CYKELVÄGAR

GÅNGSTIGAR

VÄG/STIG ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

STIG EJ ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

CAFÉ UTSIKTEN
VÄGGABADET

VÄGGA GYMNAISESKOLA

VÄGGA HAVSBAD

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

TRAPPA

BACKE

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

Kartan visar att endast delar av Strandpromenaden är möjlig att färdas på 
som rullstolsburen. Topografin, ojämnt markunderlag och trappor utgör på 
många ställen ett hinder för framkomlighet.

FOKUSOMRÅDEN

TILLGÄNGLIG FÄRDVÄG 
FÖR RÖRELSEHINDRADE 
TILL FOKUSOMRÅDENA

INVENTERADE VÄGAR
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STIG EJ ANPASSAD FÖR 
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OJÄMNT 
MARKUNDERLAG
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OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

N

FOKUSOMRÅDEN

TILLGÄNGLIG FÄRDVÄG 
FÖR RÖRELSEHINDRADE 
TILL FOKUSOMRÅDENA

INVENTERADE VÄGAR

BILVÄGAR

CYKELVÄGAR

GÅNGSTIGAR

VÄG/STIG ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

STIG EJ ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

CAFÉ UTSIKTEN
VÄGGABADET

VÄGGA GYMNAISESKOLA

VÄGGA HAVSBAD

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

TRAPPA

BACKE

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

Kartan visar de olika vägsträckningarna i området, där bilväg, cykelväg och 
promenadstråk löper parallellt. Bil- och cykelvägen som är belägen norr om 
strandpromenaden når även vissa målpunkter utmed Strandpromenaden.

FOKUSOMRÅDEN

TILLGÄNGLIG FÄRDVÄG 
FÖR RÖRELSEHINDRADE 
TILL FOKUSOMRÅDENA

INVENTERADE VÄGAR

BILVÄGAR

CYKELVÄGAR

GÅNGSTIGAR

VÄG/STIG ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

STIG EJ ANPASSAD FÖR 
RÖRELSEHINDRADE

CAFÉ UTSIKTEN
VÄGGABADET

VÄGGA GYMNAISESKOLA

VÄGGA HAVSBAD

BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG

TRAPPA
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BACKE

OJÄMNT 
MARKUNDERLAG
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CAFÉ UTSIKTEN VÄGGA HAVSBAD

BABS46
De första anvisningarna till 1947 
års byggnads- stadga kom.

Måttföreskrifter fanns men 
främsta motivet var säkerhet och 
möbler- barhet. De underlättade  
även tillgängligheten.

1946

BABS50
Fortsatta anvisningar till 
BABS.

1950

BABS60
Den nya byggnadsstadgan innebar enhetligare 
byggnadsbestämmelser för hela Sverige.

1960

Svensk Byggnorm (SBN) 
Föreskrifter, råd och anvisningar. 
Svensk Byggnorm 67 ersatte 
BABS60.

Fysisk tillgänglighet  introduerades i 
bygglagstiftningen. Dessa krav 
gällde i publika miljöer.

1967

Byggnadsstadgan
Anvisningarna i BABS46 mynnar 
ut i Byggnadsstadgan.

1947

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Kraven ökade och rekommendationer 
från Handikapputedningen 1966 blev 
en del av dessa.

1975

Svensk Byggnorgm (SBN) 
Ökade krav i bostadshus.

1980

Nybyggnadsregler (NR)
Bestod av föreskrifter och 
allmänna råd.

19891987

Plan och bygglagen (PBL)
&
Plan och byggförordningen  
(PBF)

2009

FN konventionen
Konventionen �nns som stöd till kommuner, landsting och statliga 
myndigheter för att funktionshindrade självständigt ska kunna ta del 
av samhället. EU betonar begreppet inkludering vilket innebär att 
regeringen måste ta hänsyn till behovet hos personer med funktions-
hinder i all politik, alla program och åtgärder.

2014

Myndigheten för 
delaktighet (MFD)
Driver på utvecklingen, 
följer upp funktions-
hinderspolitiken och 
sprider kunskap med 
FN konventionen som 
grund.

1994

Boverkets byggregler (BBR) kap 1-8
Reglerna innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i PBL och PBF. 

I BBR �nns preciserade regler till utformningskrav. Dessa berör bland annat 
byggnaders användning, ramper, dörrar och portar.

Entéer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska vara tillgängliga 
och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet och 
användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka.

Enkelt avhjälpta hinder (EAH)
Paragraf introduceras i PBL om EAH som innebär 
att hinder i publika lokaler och på allmänna 
platser ska åtgärdas. Reglerna gäller retroaktivt. 
Hinder som �nns sedan tidigare behöver inte 
avhjälpas. 

2001

BBR kap 9-19
Byggreglerna blev �er.

2003

HIN 1
Boverkets föreskrifter kring 
EAH trädde i kraft.

2013

HIN 3
Ersätter HIN 2. 
5 § Hinder ska avhjälpas, så 
snart det inte är orimligt med 
hänsyn till de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna. 
De ekonomiska konsekvenserna 
får inte bli orimligt betungande 
för ansvarig.

2019

BBR
Förändringar i BBR.

2011

Plan och bygglagen (PBL)
1 §   En byggnad ska
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.

9 §   5. Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, 
om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimlig.

Plan och byggförordningen
4 §    Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och 
bygglagen (2010:900) ska vara tillgänglig och användbar för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska byggnaden vara 
försedd med en eller �era hissar eller andra lyftanordningar.

HIN 2
Ersätter HIN 1.

FN:s standardregler
Reglerna beskriver ansvaret 
världens stater har för att 
funktionsnedsätta ska bli 
delaktiga i samhällslivet.

Handikapputredningen
Utredningen arbetade fram krav och 
rekommendationer. Dessa ledde till 
införandet av bla färdtjänstbidrag och 
handikappråd i kommuner och 
landsting.

1966 2015

Agenda 2030
Antagande hos FN:s 
medlemsländer.

Sektion B-B som visar ramp och underlag.Sektion A-A. som visar trädäck och underlag.

Att tillgänglighetsanpassa Hela Strandpromenaden skulle innebära 
en hög ekonomisk kostnad på grund av den kuperade terrängen. 
Fokus ligger därför istället på Café Utsikten och Vägga havsbad som 
ligger längs med Strandpromenaden, vilka även har en bra koppling med 
bil- och cykelvägen. Genom att tillgängliggöra dessa platser mer 
ingående möjliggörs rekreation för fler i form av en tillgänglig 
utsiktsplats och badmöjligheter.

Gestaltningsförslaget ämnar att ändra de rumsliga förutsättningarna 
så att funktionshindrade i högre grad ska kunna känna självständighet 

Illustrationsplan över Vägga havsbad.

N

N

Illustrationsplan över Café Utsikten.
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på Strandpromenaden. Detta genom att anpassa de två målpunkterna 
på olika sätt så att aktiviteterna möjliggörs för alla. 

Naturvårdsverket skriver i sin handbok “Tillgängliga natur- och 
kulturområden” från 2013 om varsamhet och hänvisar till PBL 8 
kap. 13 och 14 §§. Där beskrivs hur miljön med dess tillgänglighet-
såtgärder bör utformas med hänsyn till miljöns karaktär. Dessa 
åtgärder ska utgå från miljöns karaktär, platsens egna möjligheter ska 
utnyttjas samt ska onödiga ingrepp undvikas. Med genom-
tänkta material och placering i landskapet skapas i förslaget en 
varsam utformning som ändå gör stor skillnad för tillgängligheten.

Vy C. Visionsbild. 
Ramp ner i vattnet möjliggör för rörelsehindrade att ta del av havet.Vy B. Visionsbild.

Plana ytor både på gångar och uteservering har tillkommit.
Vy A. Visionsbild. 
Med en träramp blir det möjligt för fler att ta del av utsikten.

Byggnad

Asfalt

Vindskydd

Gräs

BEFINTLIGT

NYTT

Trätrall

Grus

Stenmjöl N

BEFINTLIGT

NYTT

N

Kallbadhus

Asfalt

Gräs

Sand

Stenmjöl

Pool

Hav

Paddelbana

HandikapptoalettHWC

Ramp

HKP sandlåda

Anpassade 
gångar

HKP 
GYM 

HKP 
SOLPLATS 

StenarNaturstig
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PLATS FÖR UNGDOM

Filmen Spontanaktiviteter i Karlshamn skildrar en berättelse om en viktig 
mötesplats för ungdomar i Karlshamn - Österslätts spontanidrottsplats. 
Filmen lyfter frågor kring ungdomarnas behov och vardag i relation 
till hur de använder stadens mest använda fritidsaktivitetsplats.

Utvecklingsförslaget tar fasta på filmen och den övergripande frågeställning 
- Hur ser ungdomars möjligheter för utövande av aktiviteter ut i Karlshamn? 
För att skapa en plats för alla ungdomar vill vi skapa en tillgänglig plats med 
en stark identitet och med utrymme för en diversifierad social samvaro.

Emma Lilja, Jonathan Nilsson, Joel Thölix

UNGDOMSRÅDSLEDAMOT

UNGDOMSRÅDSLEDAMOT

KO
M

MUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

FOLKHÄLSOSTRATEG

MÖTE MED UNGDOMSRÅDET LOKALISERING AV PLATSEN FILMEN

Teckenförklaring

Entréer till skolan

Avgränsning Entréer till aktiviteterna

Rörelsemönster

Entréer till platsen

Mötesplatser

Teckenförklaring

Östersslättskolan

Avgränsning 

Aktiviteter
Teckenförklaring

Öppna & oplanerade ytor

Avgränsning 

Vägar

Gång- & cykelvägar

Busshållplats

Cykelparkering

Teckenförklaring

Avgränsning 

Infrastruktur. Funktioner. Öppna & oplanerade ytor. Entréer, flöden & mötesplatser. 

ANALYSKARTOR - IDAG

ÖSTERSLÄTTS SPONTANAKTIVITETSPLATS
Introduktion

JOHANNES

PER-OLA

VICTOR

JENNY

”Spontanidrottsplatsen ligger 
centralt, det finns mycket att göra 
där och det är helt gratis.”

”Om man bara vill hänga så 
finns det inte lika mycket 

plats för det.”

”Idrottsplatsen är öppen 
för alla men den är väldigt 
organiserad.”

”Vi behöver jobba med 
gränsöverskridande sociala 

mötesplatser.”

UTTALANDE AV UNGDOMSRÅDET

SOCIALT LIV

Grunden för att skapa ett 
socialt liv på platsen är att 
få personer att interagera 

med varandra. För att 
uppmuntra interaktion 

mellan personer behövs det 
en gemensam och offentlig 

miljö, yta eller plats där 
människor med olika 

förutsättningar kan vistas 
och träffa varandra under 

olika förhållanden. 

TILLGÄNGLIGHET

För att uppnå en god 
tillgänglighet till platsen är 

de olika möjligheterna att ta 
sig dit centrala. Därav är 

både platsens placering och 
färdmedelsalternativ till 

platsen essentiellt. 
Utformningen av platsen är 

väsentlig för att öka 
tillgängligheten internt på 
platsen, exempelvis för 

funktionsvarierade. Det bör 
finnas information om 

platsen för att veta vad som 
finns och hur det är 

strukturerat.

FUNKTIONER

På en aktivitetsplats bör det 
finnas ett utbud av både 

aktiva och mer still-
samma aktiviteter samt 

strukturerade och 
ostrukturerade ytor. Genom 
att skapa en sådan mång-

fald skapas därmed 
möjligheter för alla 

ungdomar att involveras 
vilket kan bidra till ett mer 

socialt liv och en förbättrad 
folkhälsa. 

IDENTITET

Olika aspekter som har en 
inverkan på platsens 

identitet är vilka individer 
som nyttjar platsen, hur 
platsens struktur är upp-

byggd samt i vilken kontext 
platsen sätts i. Även den 

uppmärksamhet som 
platsen får i exempelvis 

media eller av ungdomar har 
en påverkan på platsens 
identitet. Även namnet på 
platsen skapar en bild av 

hur den bör användas och 
är således viktig att 

reflektera över. 

FM 2592 Studio 2: Situationer - Emma Lilja, Jonathan Nilsson & Joel Thölix - 4/6 2019
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AKTIVITETSYTOR 
FÖR UNGDOMAR

Platsens utformning präglas av 
fristående aktiviteter med 
tydliga gränser. Gångvägar 
saknas mellan vissa aktiviteter, 
vilket leder till att inte alla kan ta 
sig mellan dessa på ett enkelt 
sätt.

Utöver några få sittplatser 
som angränsar till 
idrottsytorna finns det 
enbart en planerad yta för 
gemenskap och stillsamma 
aktiviteter, vilket skapar en 
ojämnlikhet mellan 
fördelningen av funktioner.

De planerade ytorna som finns 
idag styrs av många regler och 
villkor, vilket skapar 
monofunktionella ytor och 
låser således in den mångfald 
av aktiviteter som skulle kunna 
tillåtas på platsen.

Platsens struktur tillåter och 
uppmanar vissa aktiviteter och 
rörelsemönster, vilket påverkar 
vilka som använder den och 
således platsens identitet.

Titeln Österslätts 
spontanidrottsplats 
syftar till att platsen fylls 
av idrottsaktiviteter, 
vilket kan uppfattas som 
att det inte finns 
utrymme för andra 
aktiviteter utöver de 
organiserade och 
idrottsinriktade.

Platsen saknar gränsöverskridande 
gemensamhetsytor som sträcker sig 
mellan aktiviteterna. Därmed är 
problemet att aktivitetsytor inte knyts 
samman på Österslätts 
spontanidrottsplats.

Det är framförallt idrottsytorna 
på platsen som utgör den 
interaktiva miljön. Därmed 
saknas ytor för mer stillsamma 
aktiviteter som utgör en 
interaktiva miljöer.

ANALYS AV BEFINTLIGA PROBLEM
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ANALYSER IDÉSTADIESTRATEGIER

Anpassning. Gränsöverskridande mötesplatser. ”Rebranding.”

STRATEGIER

ÖSTERSLÄTTS SPONTANAKTIVITETSPLATS
Analyser & Strategier

STRUKTURDIAGRAM - IDAG

IDROTTSPLATS

AKTIVITETSPLATS

FM 2592 Studio 2: Situationer - Emma Lilja, Jonathan Nilsson & Joel Thölix - 4/6 2019

STRUKTURDIAGRAM - FÖRSLAG

Vägar

Gång- & cykelvägar

Busshållplats

Cykelparkering

Teckenförklaring

Avgränsning 

ILLUSTRATIONSPLAN DESIGN AV MÖTESPLATSEN

Teckenförklaring

Entréer till skolan

Avgränsning 

Entréer till aktiviteterna

Rörelsemönster Entréer till platsen

Mötesplatser

Nya entréer till aktiviteterna

Teckenförklaring

Östersslättskolan

Avgränsning för Österslätts spontanidrottsplats

Aktiviteter
Teckenförklaring

Öppna & oplanerade ytor

Avgränsning för Österslätts spontanidrottsplats

Infrastruktur. Funktioner. Öppna & oplanerade ytor. Entréer, flöden & mötesplatser. 

ANALYSKARTOR - FÖRSLAG

ÖSTERSLÄTTS SPONTANAKTIVITETSPLATS
Förslag

MÖTESPLATSEN

0 10 50 (m)

Illustrationsplan

N

MÖTESPLATSEN

ANALYS AV FÖRSLAGET

EL
EKTRICITET

WI-FI MUSIK SOCIALT

UMGÄNGE

STILLSAMT

FM 2592 Studio 2: Situationer - Emma Lilja, Jonathan Nilsson & Joel Thölix - 4/6 2019

NYA SOLPANELER NYA GÅNVÄGAR

NYA SIKTLINJER

NYA MÖTESPLATSER

NYA LÄKTARE

FÖRLYTTNING AV 
KICKBIKERAMPERNA

NYA CYKELPARKERINGAR
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SMÅFÖRETAGARE I CENTRUM

Filmen Hand(el) i hand - för socialt kapital skildrar småföretagare och dess vikt 
för staden, både som sociala bärare och en grundpelare för stadens ekonomi. 
Filmen belyser vikten av småföretagare för stadens sociala liv och hur dessa 
bidrar med så mycket mer än de varor eller tjänster som de erbjuder. Vi får 
följa några eldsjälar som på sin egen bekostnad ger så mycket till stadens 
invånare utan att förvänta sig något i gengäld. Filmen visar även på några 
av de utmaningar som dagens samhälle ställer dessa småföretagare inför. 

Projektet syftar därför till att stärka småföretagare. Detta gjordes genom att 
ta till vara på Mieån som en unik resurs som idag inte utnyttjas till dess fulla 
potential. Genom att skapa nya attraktioner, bostäder och möjligheter för 
företag att etablera sig utmed Mieån tillgängliggörs platsen och ger Karlshamn 
återigen kontakt med vattnet samtidigt som småföretagande lyfts fram. 

Malin Jaans, Stina Reinhammar, Hampus Segerud

Unik

Unik

   Förstärkt
företagande

Vad bidrar 
småföretagre med?

Skatteintäkter

Arbetstillfällen

Ekologi

Socialt värde

I Sverige står småföretag 
för drygt 40% av närings-
livets bidrag till Sveriges 
BNP och är således en 
väsentlig del i Sveriges 
ekonomiska utveckling. 

Ett ökat småföretagande 
bidrar med fler lokala 
arbetstillfällen som i sin tur 
bidrar med ökad befolkning 
och således en växande 
kommun.

Många småföretagare har ett 
dagligt socialt utbyte med 
kunder vilket kan betyda mycket 
för den enskilda individen. 

Livskvalitet
Ett rikt företagande bidrar 
med förutsättningar för 
en stärkt livskvalitet, både 
genom dess bidrag till 
stadens kulturutbud och 
genom den tjänst eller 
produkt de säljer.

Med en ökad mängd lokala 
företag får kunder närmare 
till den tjänst eller produkt 
de söker. Detta ökar både 
närhet och tillgängligheten 
till det som efterfrågas.

Idag bor cirka 3500 människor 
på ett avstånd av 400 meter 
från stadskärnan i Karlshamn. 
Nya bostäder i Redarehamnen 
möjliggör för en ökad 
befolkning i de centrala delarna 
vilket främjar mer liv och rörelse 
i staden. 

Idag samspelar inte busshålls-
platsen och skärgårdstrafikens 
hållplats längs årummet. Genom 
att samordna dessa skapas 
goda möjligheter att samnyttja 
dessa trafikslag vilket bidrar till 
smidigare kollektivtrafik.  

I dagsläget finns en plats som 
möjliggör för flexibelt småföre-
tagande, på stortorget där torg-
handel sker. För att stärka små-
företagare skapas flexibla platser 
längs Mieån som möjliggör för 
olika användning oavsett tid på 
dygnet eller året. Exempelvis 
placeras mobila sjöbodar ut för 
tillfällig uthyrning för småföreta-
gare att hyra. 

Idag finns bristfälliga och få 
mötesplatser vid ån, vilket 
innebär att färre människor 
vistas längs ån. Genom att 
etablera fler mötesplatser, 
av olika karaktär,  längs med 
Mieån skapas en rytm av olika 
händelser vilket främjar 
småföretagare genom att fler 
människor vistas vid ån. 

Idag är ett begränsat antal 
bottenvåningar längs Mieån 
aktiva. Genom att förse ett 
antal befintliga byggnader intill 
årummet med verksamhets-
lokaler i bottenvåning ges 
möjlighet för mer liv och rörelse 
och för fler småföretagare i 
området.   

Årummet kan uppfattas som 
stadens baksida då det är 
förhållandevis oanvänt. Mieån 
besitter unik potential som 
möjliggör för applicering av 
samtliga strategier. 
Att tillgängliggöra ån för 
stadens invånare skapar 
möjligheter för småföretagare 
att etablera sig längs årummet 
och används därav som 
utgångspunkt i arbetet. 

Idag saknas stråk i större 
utsträckning i väst-östlig riktning 
och även utmed Mieån. 
Möjligheten till nya företags-
etableringar, omprioritering från 
bil till gång och närheten till 
vattnet stärker stråket längs med 
Mieån.

 Småföretagandet 
i Karlshamn är en 
väldigt aktiv del av 
Karlshamns utveckling’’

’’

 Vi har ett minskande 
av företag som startar 
och det utarmar 
kommunen, samtidigt 
måste de som finns 
kunna överleva

     Årummet är 
outnyttjad och ett 
misslyckande med 
tanke på hur få som 
rör sig där

’’
’’

’’
’’

3500
+300

3500

Analys

Koncept

Befolkningökning

Unikavärden - Mieån Flexibilitet MötesplatserKollektivtrafik

Levande bottenvåningar Skapa flöden

MIEÅPARKENSMÅFÖRETAGARE I CENTRUMsmåföretagare i centrum
Småföretagare bidrar till många aspekter av stadens 
utveckling, trots detta glöms de ofta bort i stadsplan- 
ering. Detta arbete syftar till att stärka småföretag- 
ande genom åtgärder i den fysiska miljön.

Inspiration till förslaget har hämtats genom intervjuer 
med småföretagare i Karlshamn och har i stor utsträck-
ning påverkat förslagets utfall. Delar av dessa intervjuer 
kan ses i dokumentärfilmen “Hand(el) i hand”.

Bostadsutveckling

Separerad kollektivtrafik Få flexibla platser

Befintliga mötesplatser Otillgängligt årum

Samordnad kollektivtra
fik Fler flexibla platser

Mötesplatser vid Mieån

Nya  aktiva botttenvåningar

Befolkning i cetrum Aktiva bottenvåningar

Befintliga stråk

Småföretagare i centrum. Ett arbete om vikten av småföretag i stadsen med fokus på Karlshamn. Skapat av Malin Jaans, Stina Reinhammar och Hampus Segerud. Kurs: FM2592. Studio II – Situationer.

Förstärkta stråk

Tillgängliggöra årumm
et
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Un
ik

Un
ik

Markparkering utmed ån

Oanända ytor

Bottenvåningar utan verksamheter

Separerad kollektivtrafik
Markparkering intill ån

Bilen prioriteras

Mieåparken föreslås utvecklas till 
en plats med möjlighet för flexibla                 
aktiviteter och förses därav med 
mobila sjöbodar som hyrs ut till 
småföretagare. Dessa bodar kan 
hyras ut till olika företagare under 
olika årstider för att möjliggöra att 
Mieåparken kan utvecklas med 
säsongsbaserade aktiviteter. 

Gaturummet längs med Mieån 
omprioriteras till människors fördel, 
både genom att utveckla aktiva 
bottenvåningar samt förse gatan 
med fysiska åtgärder kan företräde 
för gående  säkerställas före motor
drivna fordon. 

Redarhamnen möjliggör för utveck-
ling av bostäder, restauranger, 
bibliotek och kulturhus. Platsen syftar 
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FÖRBEREDELSER

UTSTÄLLNING

Under första arbetsdagen bestämdes arbetsfördelningen som resulterade 
i 6 arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har fått några arbetsuppgifter som de 
ansvarar för. Dessa arbetsuppgifter har varit relativt flexibla för gruppen 
att bestämma utformningen på. Det har inte funnits något schema för 
varje dag som alla arbetsgrupper har behövt följa utan det har varit fritt 
för varje arbetsgrupp att lägga upp sitt arbete som de själva anser lämpligt 
inom tidsramen inför utställningen. Antalet personer som har medverkat 
i arbetsgrupperna har fördelats efter förväntad arbetstid och arbetsmängd, 
därför är vissa personer med i flera arbetsgrupper. Modellgruppen har till 
skillnad från de andra grupperna en representant från varje film/projektgrupp 
för att säkerställa att varje grupp representeras på ett bra sätt i modellen.

Den sista delen av kursen bestod av att skapa en utställning. Utställnin-
gen pågick den 4-5 juni i ateljen och bjöd på både film och posters från 
varje grupps arbeten.
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BROSCHYRMARKNADSFÖRING
Till utställningen fanns även en broschyr med en karta över utställningen, 
program för filmvisningen och en kort introduktion till alla projekt.

För att marknadsföra utställningen gjordes ett event på facebook, reklamposters 
som placerades runt skolan och skyltar som visade vägen till utställningen.
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MODELL VERNISSAGE & UTSTÄLLNING
Efter filmerna var klara gjorde klassen en gemensam modell som skulle utgöra 
länk och inspiration mellan filmerna och översättningarna. Klassen tog ett 
gemensamt beslut att använda modellen på utställningen och att den behövde 
arbetas vidare med för att bli utställningsredo. Det tillkom ett moln av citat från 
filmerna som hängde ner från taket, och en ram med nyckelord som länkade till 
både filmerna och projekten. Modellen placerades i mitten av ateljen, cirka 10 cm 
upphöjd från golvet med hjälp av ihopfällda bordsben som doldes av en inklädnad 
i wellpapp och ovanför modellen hängde molnet av citat från respektive film.

Projekten presenterades på A1 posters som hängde från taket utmed sidorna. 
Bredvid varje projekt stod ett bord med en infoskylt som berättade om 
filmen, projektet, vilka som genomfört projektet, en qr kod som länkade 
till filmen på youtube, samt en dator med hörlurar som visade filmen.

Medlemmar från varje grupp var på plats för att ta emot besökare och berätta 
om projekten. I ateljen fanns även stolar och bord utställda för mingel. 

Under vernissagen bjöds det på tilltugg och dryck. I en sal mittemot 
ateljen visades filmerna på storskärm för att ge besökare möjligheten att 
se filmerna i lugn och ro. Till detta fanns ett visningsschema för filmsalen 
som berättade vilka tider de olika filmerna skulle visas. I ateljen visades 
filmerna rullande på bärbara datorer vid respektive grupps projekt. 
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Vems berättelse hörs i staden?

AAtt berätt

tt förändra

         BTH, Hus C, Ateljén, plan 5
       Tisdag 4/6 kl. 17-20
    Onsdag 5/6 kl. 10-17
  En utställning av masterprogrammet i stadsplanering
FM2592 - studio II


