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SAMMANFATTNING
Detta examensarbete tar avstamp i gestaltningsfilosofin Sparsamhetens estetik av landskapsarkitekten Catherine Dee (2012), 
med syftet att undersöka hur denna kan bidra till kunskapen om hållbar gestaltning. Målet med arbetet är att producera 
ett gestaltningsförslag av Neptunigången i Malmö, som kan visa på ett tillvägagångssätt för hur Sparsamhetens estetik 
kan uttrycka sig i ett praktiskt exempel. Arbetets forskningsfråga har därför varit följande: På vilket sätt kan Sparsamhetens 
estetik medvetgöra en ökad förståelse kring hållbar gestaltning med Neptunigången som exempel? Arbetet är uppdelat i 4 delar, en lit-
teraturstudie, en platsanalys, ett gestaltningsförslag och en diskussionsdel.

Litteraturstudien presenterar arbetets utgångspunkter, som utgörs av den begreppsapparat som Sparsamhetens estetik 
innehåller. Litteraturstudien innefattar även en genomgång av olika byggnadsmaterial, med utgångspunkt i framförallt 
deras hållbarhet, beständighet och estetiska kvaliteter, som stöd för gestaltningsprocessen. Platsanalysen redogör Nep-
tunigångens fysiska, dynamiska och immateriella uppbyggnad samt hur denna nyttjas och påverkas av sin omgivning. 
Detta ligger sedan till grund för Neptunigångens gestaltningsförslag tillsammans med litteraturstudien.  

Gestaltningsförslaget presenterar en utformning av Neptunigången som tar fasta på platsens befintliga karaktärsmiljöer 
samt former i olika skalor och materialiteter. Neptunigångens långa historia som spårområde och unika vegetationsmiljö 
behandlas med ödmjukhet, där nya sätt att uppleva denna miljö uppstår. En parkstruktur skapas även i Neptunigångens 
senare bebyggelsestrukturer, där parkens innehåll är inspirerat av former, materialiteter och vegetation från platsen. 
Diskussionsdelen syftar till att besvara arbetets syfte och forskningsfråga genom att sammanfatta de reflektioner som 
uppkommit under gestaltningsprocessen i relation till Sparsamhetens estetik. 

ABSTRACT
This thesis is based on the design philosophy the aesthetics of  thrift by landscape architect Catherine Dee (2012), with the aim 
of  exploring how this can contribute to the knowledge of  sustainable design. The aim of  the work is to produce a design 
proposal for Neptunigången in Malmö, which can show an approach to how the aesthetics of  thrift can be expressed 
in a practical example. The research question of  the work has therefore been the following: How can the aesthetics of  thrift 
promote an increased understanding of  sustainable design with Neptunigången as an example? The work is divided into 4 parts, a 
literature study, a site analysis, a design proposal and a discussion part.

The literature study presents the starting points of  the work, which consists of  the conceptual apparatus that the aesthet-
ics of  thrift contains. The literature study also includes a review of  various building materials, based primarily on their 
sustainability, durability and aesthetic qualities, as support for the design process. The site analysis describes the physical, 
dynamic and intangible structure of  Neptunigången and how it is used and affected by its surroundings. This then forms 
the basis for Neptunigångens design proposal together with the literature study.

The design proposal presents a design of  Neptunigången that emphasizes existing environments as well as forms in 
different scales and materialities. Neptunigången´s long history as a railroad area and unique vegetation is treated with 
humility, where new ways of  experiencing this environment arise. A park structure is also created in Neptunigången’s 
later building structures, where the park’s content is inspired by forms, materials and vegetation from the site. The dis-
cussion part answers the aim and research question of  the work by summarizing the reflections that have arisen during 
the design process in relation to the aesthetics of  thrift.
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INTRODUKTION
Bakgrund
Det är för det flesta uppenbart, att vi idag lever på ett sätt 
som inte är långsiktigt hållbart. Kunskapsläget visar att 
vi framförallt behöver minska på utsläppen av växthus-
gaser och miljöföroreningar, vilket annars kommer ska-
pa stora konsekvenser för allt liv på jorden i framtiden. 
Landskapsarkitektens gestaltning behöver således också 
bemöta denna problematik. Materialanvändningen är en 
särskilt viktig aspekt som varje landskapsarkitekt borde ta 
hänsyn till, då material i många fall har dolda kostnader 
för både miljön och människors hälsa. Dessa dolda kost-
nader hittas främst vid uttag och bearbetning av råmaterial 
och kan i många fall vara betydande (Calkins 2009). Material 
och färdiga produkter tillverkas dessutom ofta i länder 
långt bort, vilket skapar stora transportutsläpp. Därför föl-
jer med varje material och produkt som används, en ofta 
komplex påverkanskedja som sträcker sig långt bortom en 
projektplats (ibid). Samtidigt är många projektplatser redan 
bebyggda i någon mening. Utifrån ett växande hållbarhet-
stänk inom landskapsarkitekturen, finns det en ökande 
trend åt att behålla och återbruka material samt artefakter 
från redan bebyggda platser. Uppfattningen om att nytt all-
tid är bättre, är dock fortfarande stark inom professionen. 
Därför appliceras ofta tabula rasa metoder, istället för att 
se potentialen i det befintliga (Bergman 2012). Hållbarhetstänket 
har samtidigt bidragit till att estetiska kvaliteter ofta får en 
nedtonad roll i gestaltningsprocessen. Estetiken blir istället 
något som många gånger “hängs på” i efterhand (Dee 2012). 

I boken To Design Landscape: Art, Nature and Utility (2012), 
har landskapsarkitekten Catherine Dee utformat en gestalt-
ningsfilosofi som syftar till att svara på den problematik 
som har beskrivits. Denna gestaltningsfilosofi utgörs av ett 
antal fundament, principer och strategier som tillsammans 
bildar vad Dee (2012) kallar the aesthetics of  thrift. Med svensk 
översättning kan det beskrivas som Sparsamhetens estetik, 
vilket utgår från att ta ett etiskt och moraliskt ansvar kring 
materialanvändning samt de ingrepp som görs på en pro-
jektplats. Med ordet sparsamhet, antyds även att se platsen 
för vad den är och vilka möjligheter den besitter, snarare än 
vad man vill att den ska vara. 

Med begreppet estetik avser Dee (2012) själva praktiken att 
gestalta och där estetiska upplevelser också spelar en cen-
tral roll för att avgöra gestaltningens form och använd-
barhet. Jag som skriver detta arbete, blev introducerad 
till Dee’s (2012) bok under min utbildning vid SLU Alnarp. 
Dee’s (2012) gestaltningsfilosofi blev en ny ingång till hållbar 
gestaltning som väckte min nyfikenhet och ligger till grund 
för detta arbete. Jag har med stor nyfikenhet velat pröva 
Sparsamhetens estetik i ett praktiskt exempel, för att se 
hur denna kan bidra till kunskapen om hållbar gestaltning. 
Detta kräver en lämplig plats, som redan innefattar någon 
form av bebyggelse och komplexitet hög nog för att kunna 
utvecklas och vara utmanande. Efter ett antal platsbesök, 
fann jag Neptunigången i Malmö. Denna plats utgörs till 
stor del av ett nedlagt spårområde som lämnats orörd un-
der en längre tid. Platsen innefattar även andra senare be-
byggelsestrukturer som bidrar till en intressant och kontra-
strik miljö att utforska Sparsamhetens estetik på.

Syfte, mål och forskningsfråga
Arbetets syfte är att pröva Sparsamhetens estetik med en 
utgångspunkt för hur denna kan bidra till kunskapen om 
hållbar gestaltning. Målet för uppsatsen är att producera ett 
gestaltningsförslag av Neptunigången som kan visa på ett 
tillvägagångssätt för hur Sparsamhetens estetik kan uttry-
cka sig. Med utgångspunkt för arbetets syfte och mål har 
arbetet följande forskningsfråga:

•	 På vilket sätt kan Sparsamhetens estetik medvetgöra en ökad 
förståelse kring hållbar gestaltning med Neptunigången som ex-
empel?

Avgränsningar
Gestaltningsförslaget fokuserar på att presentera ett kon-
ceptuellt förslag för Neptunigången och därför kommer 
inte några närmare tekniska lösningar eller kostnader att 
presenteras. En avgränsning gällande begreppet hållbarhet 
behöver också göras, då det är ett mångfacetterat begrepp 
som används i uppsatsen. Hållbarhet beskrivs främst uti-
från de tre dimensionerna; social- ekonomisk- och 

ekologisk hållbarhet. Tillsammans utgör de en agenda för 
hållbar utveckling som innebär att vi tillgodoser dagens be-
hov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov (FN-fakta 2016). Då arbetet tar en 
ansats utifrån en miljömässig hållbarhet för såväl natur som 
människors livsmiljöer, relaterar hållbarhet till den ekolo-
giska hållbarheten i arbetet. 

Uppsatsen utgörs också av ett undersökande i olika bygg-
material som stöd för gestaltningsprocessen. Arbetet kan 
omöjligen innefatta alla tillgängliga material och aspekter 
kring de material som diskuteras och en nödvändig avgrän-
sning har därmed också fått göras. Glas har exempelvis inte 
tagits med, då det är ett ovanligt material i framförallt of-
fentliga miljöer (Johansson 2007). Polymera material (plast och 
gummi) har inte heller tagits med, då det är material som 
främst används där de inte är synliga, exempelvis armer-
ingsnät eller dräneringsskivor (ibid). Uppsatsen har också 
en geografisk avgränsning som behöver klargöras. Nep-
tunigången är officiellt en gång- och cykelväg som löper 
genom ett nedlagt spårområde, där dess omgivande ytor 
saknar ett officiellt namn. För tydlighetens skull benämns 
därför hela området som undersökts för Neptunigången 
i uppsatsen (figur 1). Neptunigången utgörs också av en rik 
flora som i detta arbete primärt behandlas som ett formel-
ement tillsammans med den vegetation som tillkommer i 
gestaltningsförslaget. Artbestämning sker därför inte. 

Figur	1:	Streckad	linje	i	magenta	utgör	den	gång-	och	cykelväg	som	officiellt	kallas	
Neptunigången. Streckad linje i orange utgör det område som i uppsatsen benämns 
Neptunigången. Satellitkarta ©wego.here.com
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Metod & tillvägagångssätt
Metodiken för uppsatsen har varit en gestaltningsprocess 
som grundat sig på skissarbete och fältstudier inom en ac-
kumulativ process, där utforskandet skett genom Sparsam-
hetens estetik och den materialkunskap som införskaffats 
via litteraturstudier och exkursioner. Skissarbetet har skett 
på plats med penna och papper under fältarbetet men även 
från skrivbordet tillsammans med olika grafiska dator-
program. Fältstudierna av Neptunigången inleddes under 
våren 2020 och under följande sommarmånader efter ett 
uppehåll i studierna. Fältstudierna har förutom exkursion-
er också innefattats av inventeringar och observationer. 

Skissarbetet
Skissarbetet pågick kontinuerligt och parallellt med de övri-
ga delarna av gestaltningsprocessen. Skissen som metod 
användes för att snabbt och enkelt kunna utforska idéer  
som uppkom under platsbesöken. Skissandet producerade 
ett material som bestod av enklare perspektivbilder  med 
syftet att skapa ett djup i vad jag sett under fältarbetet som 
jag sedan kunde arbeta vidare på vid skrivbordet. Även en-
klare sektioner producerades för att få ett perspektiv på 
olika höjd- och breddförhållanden. Detta var särskilt vik-
tigt, då det planmaterial som var tillgängligt, saknade en 
detaljrikedom gällande exempelvis avstånd mellan Nep-
tunigångens övergivna tågspår. Av den anledningen var jag 
också tvungen att göra flera egna avstånd- och höjdmät-
ningar på plats. Detta skedde med tumstock, avståndslaser 
och måttband. Via datorprogrammen Autocad och Adobe 
Illustrator blev det sedan möjligt att producera ett tillförlit-
ligt plan- och sektionsmaterial tillsammans med tillgängligt 
planmaterial. I takt med hur skisserna utvecklades kunde 
jag därefter förändra mitt plan- och sektionsmaterial. Via 
datorprogrammet Sketchup kunde jag därefter återskapa 
olika miljöer utifrån planmaterialet för att få ett mer detal-
jerat 3-d perspektiv på mina idéer utifrån ögonhöjd. 

Litteraturstudie
Då arbetet är byggd runt Sparsamhetens estetik, ligger den 
teoretiska tyngden i Dee’s (2012) teorier. För att få en större 
förståelse för Dee’s (2012) argumentation gjordes också eft-
ersökningar till de källor som hon hänvisar till i sin bok. Jag 
har även gjort sökningar i SLU´s bibliotekskatalog PRIMO. 

Med sökord som sustainability och design, fann jag käl-
lor som diskuterar aspekter som Dee (2012) lyfter i sin ar-
gumentation. Då Sparsamhetens estetik efterlyser en god 
materialkunskap, har jag även fördjupat mig i litteratur 
kring olika byggmaterial som landskapsarkitekten kommer 
i kontakt med. För att få en bättre förståelse kring materi-
alets beståndsdelar och allmänna hållbarhetsaspekter, har 
Meg Calkins bok Materials for sustainable sites (2009) varit vik-
tig. När det kommer till materialets beständighet har utöver 
Calkins (2009), också Astrid Zimmermann´s bok Construct-
ing Landscape - materials, techniques, structural components (2011) 
varit betydelsefull. En annan viktig bok för arbetet har varit 
Desiree Johanssons bok Material i Landskapet- om att åldras 
med skönhet (2007). Boken har förutom att ge en förståelse 
för materialens hållbarhet och beständighet, även gett in-
sikter kring estetiska kvaliteter av material. Övriga källor 
som ligger till grund för arbetet har bestått av vetenskapli-
ga artiklar, faktablad, planprogram och källor från olika in-
tresseorganisationer.

Exkursioner
För att ytterligare bredda min materialförståelse, genom-
fördes exkursioner där jag uppsökte de material som jag 
läst om i litteraturen. En längre vandring skedde därför i 
Malmö under slutet på april månad, där jag vandrade runt 
i staden med uppsikt åt de material som jag läst om littera-
turen. Exkursionen sågs som en möjlighet att få inspiration 
till gestaltningsprocessen genom att uppleva materialen i 
olika situationer. Detta dokumenterades med fotografier 
som är en del av uppsatsens materialkapitel. Under april 
månad skedde även en exkursion till Malmö Återbyggde-
på, vilket är en plats som tillhandahåller återbrukat bygg-
material. Exkursionen syftade till att få en ökad förståelse 
för vilka typer av återbrukat material som fanns tillgängliga 
och var möjliga att användas i arbetets gestaltningsförslag. 

Inventeringar
Inventeringar syftade till att avslöja platsens befintligheter 
och förutsättningar, där aspekter från Sparsamhetens es-
tetik gett en riktning åt vad som behövde undersökas. In-
venteringarna har bestått av att undersöka Neptunigångens 
kontext och trafiksituation, där kompletterande 

faktaunderlag från olika planprogram också fördjupat  up-
pfattningen om kontexten. Inventeringarna har därefter 
utgått från att systematiskt undersöka Neptunigångens fy-
siska former och element samt dess materialiteter och im-
materialiteter. De materiella aspekterna har b.la fokuserat 
på materialsorter, texturer, kulörer och skalor. De immate-
riella aspekterna har syftat till att undersöka ljus, skuggor, 
ljud och lukter. Under inventeringarna togs anteckningar 
samt fotografier, som över tid byggt upp ett samlat material 
som stöd för arbetets gestaltningsprocess. Totalt har 6 in-
venteringar skett utspritt under vår- och sommarmånader, 
med besök under både dagtid som kvällstid.

Observationer
Neptunigången räknas inte som en allmän plats med un-
dantag för dess planerade vägar. Delarna runt de plane-
rade vägarna är dock inte inhängnade, vilket gör platsen 
tillgänglig för allmänheten att röra sig över hela området. 
Observationer har därför genomförts för att förstå hur 
Neptunigången nyttjas av allmänheten. Observationerna 
utgick från att jag på avstånd observera hur andra männi-
skor betedde sig på platsen, vilket jag därefter antecknade. 
Att vara diskret med min närvaro har ansetts viktigt, för att 
inte påverka andra människors beteende på platsen (Dens-

combe 2018). 

Observationsformen har utgått från ostrukturerade obser-
vationer, då jag fritt dokumenterade all aktivitet på platsen 
(Bryman 2018). Informationen från observationerna dokumen-
terades med anteckningar tillsammans med ett förenklat 
kartmaterial där de beteenden och rörelser som kunde 
observeras blev utmarkerade. Observationerna har skett 
under både vår- och sommarmånader. Detta har inneburit 
observationstillfällen som sträcker sig från ruggiga vård-
agar till varma sommardagar, som gett en god bild av hur 
Neptunigången nyttjas. Totalt har 6 observationstillfällen 
skett vid olika tider på dygnet, under både vardagar och 
helger för att skapa en helhetsbild av hur platsen används 
över tid. Varje observationstillfälle varade i cirka 1 timme. 
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SPARSAMHETENS ESTETIK
Introduktionen beskrev hur växande 
miljöhot har förändrat gestaltningsprak-
tiken, som bidragit till ett ökat intresse 
för att återbruka från en projektplats 
befintligheter, samtidigt som tabula rasa 
metoder fortfarande är stark inom pro-
fessionen. Materialanvändningen bidrar 
samtidigt till dolda kostnader för både 
miljön och människors hälsa som be-
höver tas i betraktning.  Estetiska värden 
har också fått en nedtonad roll, som växt 
fram ur behovet av att skapa goda håll-
barhetslösningar. Sparsamhetens estetik 
utgörs av ett antal fundament, principer 
och strategier som syftar till att svara på 
den beskrivna problematiken. 

Denna del av arbetet kommer inledas 
med att först förklara vilka fundament 
som Sparsamhetens estetik vilar på. Dä-
refter förklaras vilka principer som kan 
appliceras i en gestaltningsprocess utifrån 
fundamenten. Dessa principer utgör vik-
tiga övervägande som kan tillämpas på 
alla gestaltningsprojekt, oavsett kontext 
och skala. Därefter presenteras strategi-
erna, som förstärker principerna genom 
att föreslå ytterligare sätt att gestalta, som 
är anpassningsbara till olika förhållanden. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av Sparsamhetens estetik. 
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SPARSAMHETENS ESTETIK

Figur 2: De formklippta buskarna tydliggör gränsdragningen mellan trädgårdens 
blomsterplantering och yttre gångstig

Fundamenten

Hantverket
Att gestalta är en praktik som kan liknas med ett hantverk 
(craft) menar Dee (2012). Vilket innebär att grundligt kun-
na hörsamma vad som efterfrågas utifrån den samtida 
kunskapen inom professionen, parallellt med egenförvär-
vade kunskaper. Detta innebär att det måste finnas en öd-
mjukhet inför de problem som ska lösas och en nödvän-
dig uppfinningsrikedom. Ifall ödmjukhet saknas kan både 
miljön och människors behov bli åsidosatta. Att luta sig 
åt formella lösningar, kan resultera i att uppfinningsrike-
domen snarare blir ett nostalgiskt verktyg som saknar rel-
evans med samtida utmaningar och utforskandet av nya 
lösningar på problem (ibid). Gestaltning börjar samtidigt 
med skissandet. Dee (2012) anser att en god kännedom om 
material och former är viktigt, då de ideér som uppkommer 
i skissen måste ta fysisk form för att bli en realitet. Ett li-
knande resonemang kan ses hos Carola Wingren (2017), som 
också menar att skissen som hantverk är en mötesplats för 
ens idéer att formas och utvecklas.

Formen & användbarhet
Dee (2012) menar att gestaltning kan beskrivas som rumslig 
utformning inom en given kontext. Detta innebär att ge-
stalta utifrån premisser som ska stödja såväl mänskliga 
som naturliga händelser och användningar. I motsats till 
landskapsplanering som främst utgår från att bestämma 
vilka funktioner en plats ska rymma, innebär gestaltning att 
utgå från att besluta om platsspecifika former för att stödja 
den planerade användningen. Därför förespråkar Dee (2012) 
ett formbaserat (form) tillvägagångssätt för gestaltning, trots 
att platser omformas konstant över tid. Vidare menar Dee 
(2012) att om inte hänsyn tas till formen, blir ens goda inten-
tioner svåra att realisera, då former krävs för att stödja det 
som man vill att en plats ska vara. Dee (2012) sammanfat-
tar det med att fysikaliteten, kulturen, användbarheten och 
de naturliga processerna är de viktigaste faktorerna som 
avgör formen. Susan Herrington (2017) nämner att särskilt 
distinktionen mellan kulturella och naturliga processer har 
ett stort inflytande på formen. Geometriska former har 

exempelvis en stark koppling till kultur, medan organiska 
former främst associeras till naturens platser. Gestaltning 
borde även innebära mer än bara ett formellt formskapande. 
Vilket betyder att formen inte kan sättas över ekologiska 
processer, då det är att underskatta hur människan är bun-
den till de system som ekologiska processer tillhör. Dels 
då naturen ständigt är i förändring, men även hur plats-
er är något som vi upplever temporärt genom framförallt 
våra rörelser. Att forma utifrån singulära objekt är således 
inte en bra förhållning till formskapande menar Dee (2012). 
Istället krävs en förståelse för hur det enskilda sitter ihop 
med den större kontexten. Hur träd exempelvis har poten-
tial som enskilda objekt i en plats, men likväl är en del av 
en komplex grönstruktur som omfattar ett betydligt större 
landskap. Således är formen inte något som enbart ska 
tillämpas åt något enskilt existerande, utan även försöka 
bidra till något större. 

Samtidigt så måste formen utgå från att vara användbar. 
En gestaltning bedöms på många sätt genom hur pass an-
vändbar den är, vilket i sig även varierar över tid och i olika 
kulturer (ibid). Dee (2012) definierar här användbarhet (utility) 
som ett praktiskt behov, ett behov som är etiskt betingat 
och som bygger på ett kulturellt uttryck. Den estetiska di-
mensionen är samtidigt inte något som kan “hängas på” 
när den användbara formen är uppfylld, utan ska snarare 
ses som en integrerad del av formens framkomst.

Sparsamhetens estetik
För att sammanfatta tidigare fundament, utgör grunden i 
Sparsamhetens estetik från att konstnärliga metoder är en 
utgångspunkt i bedömningen av användbarhet och god 
etik i gestaltningen (hantverket). Att definierar de kvaliteter 
som är förkroppsligade i det gestaltade landskapet (formen 
& användbarhet) är också nödvändigt. Med sparsamhet an-
tyds även utöver den etiska aspekten, att också reflektera 
över ens fysiska agerande i landskapet:

“The term thrift is intended to reflect and encompass care and pre-

cision in practice, and the ethical environmental principle of  ‘living 

lightly on the earth’.” (Dee 2012:10)

Dee (2012) lyfter även vikten av att skilja på estetiskt omdöme  
(aesthetic judgement) och estetisk upplevelse (aesthetic expe-
rience). Bedömningar involverar reflektioner av det som vi 
tidigare vet, medan en upplevelse är något som händer i ett 
särskilt ögonblick eller i en serie av ögonblick som är lika 
snabbt borta som de anlände. Dee (2012) fortsätter med att 
beskriva hur estetisk upplevelse är där subjektet och objek-
tet förenas, vilket kan innefatta en enkel vardaglig upplev-
else. Yuriko Saito (2007) menar att estetisk upplevelse inte 
behöver vara något storslaget, utan snarare en uppskat-
tning eller reflektion över det som upplevs för stunden. 
Här är det viktigt att poängtera att estetik inte är detsamma 
som skönhet, utan snarare en respons på mötet av något 
(Dee 2012). 

Dock måste gestaltning stödja mer än bara människans 
möte med verkligheten, där olika former av användbarhet 
är nödvändiga och även ska ses som en källa till att skapa 
estetik. Framförallt de praktiska behoven som är förknip-
pat med användbarhet. Detta då det som är användbart 
är det som uppehåller liv snarare än det som hindrar det, 
vilket också skapar förhållanden för upplevelser. Detta 
kräver samtidigt en acceptans för hur verkligheten ser ut, 
vilket kan sägas vara den moraliska utgångspunkten för 
Sparsamhetens estetik. Kombinerat med en vilja att förena 
och hitta former för att skapa användbarhet. Som ett verk-
tyg i praktiken består därför inte Sparsamhetens estetik av 
en särskild handling, utan av flera olika. Följande principer 
och strategier som presenteras är exempel på handlingar 
utifrån Sparsamhetens estetik  som kommer involveras i 
gestaltningsprocessen. 

Principerna

Kontexten
Att förstå kontexten (Context) är en essentiell del av gestalt-
ning, då kontexten dikterar i stort vad som behövs eller inte 
behövs (ibid). På så sätt är kontexten både en utgångspunkt 
och ett medium för gestaltning, där det är landskapsar-
kitektens roll att formulera en förståelse för denna. Den 
fysiska kontexten är särskilt viktig, då platser alltid står i 
en kontext av ett större fysisk umgänge, där även ekologis-
ka och kulturella kontexter återfinns. Att gestalta innebär 
således också att ta beslut kring huruvida en kontinuitet 
av en specifikt kontext ska fortsätta, eller ta slut. Gräns-
dragningar har därför en viktig mening när kontexten be-
handlas. En trädgård kan exempelvis innefatta flera olika 
gränsdragningar, vilket också tydliggör dess användning 
(ibid) (figur 2). 

Det är också viktigt att förstå att naturens gränsdragningar 
ser annorlunda ut mot människans, vilket också måste få 
uppmärksamhet i gestaltningen. Att skapa genomträngliga 
gränser, underlättar för både människor, djur och växtliv. 
Men att ta beslut om att stärka gränser, kan vara lika viktigt 
för att förstärka en särskild form i sitt sammanhang. Att 
studera angränsande funktioner är också till hjälp för att 
formulera en förståelse för användningen av platsen som 
ska gestaltas. Att exempelvis underlätta för viktiga anslut-
ningar till fots eller med cykel som återfinns i platsens per-
iferi är viktigt och borde ha inverkan på gestaltningen. Den 
historiska och kulturella kontexten är även viktiga utgång-
spunkter, då nya funktioner som bygger på en kultur av vår 
tid, kan stödjas av tidigare funktioner som finns på en plats.
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Estetisk anspråkslöshet och sinnrikhet
Genom att utgå från att vara anspråkslös (modesty) gente-
mot platsen, materialen och naturen och därtill använd-
barheten, blir landskapsarkitekten mer resursstark i sitt 
kreativa tänkande. Vilket också bidrar till att avvisa ego-
istiska självuttryck. Att försöka lämna den egna subjekti-
viteten gör det möjligt för landskapsarkitekten att bli mer 
öppen i gestaltningen, vilket också kan bidra till att bättre 
platsspecifika och originella lösningar kan uppstå. En sådan 
inställning till gestaltning bygger också på sinnrikhet (inge-
nuity). Sett till framförallt material och ekologi, innebär ett 
sådant ställningstagande att inte utgå från vad vi vill se på 
en plats, utan snarare hur platsen, materialen och ekologin 
beter sig och därmed vilka behov de också har.

Tid & rum
Skapandet av former behöver en djupgående betraktning 
åt de temporära upplevelserna. Varje rörelse som sker 
inom en given form bidrar till en upplevelse som uppfat-
tas i tid och därför är formen oseparerbar med tiden. Dee 
(2012) menar att dessa upplevelser kan beskrivas utifrån det 
som är obeständigt (soft), beständigt (rock-hard) och mångtydigt 
(evergreen). Dessa upplevelser har kvaliteter som kan igen-
kännas som mjuka (obeständigt), hårda (beständigt) eller 
levande (mångtydigt). Exempel på det som kan uppfattas 
som mjukt, är vegetation, vatten och himlen och därtill 
det lokala klimatet. Detta är upplevelser som framförallt 
har dynamiska kvaliteter, som drar människors tankar åt 
naturliga processer. Det som istället uppfattas som hårt, 
är framförallt stenar och hårdgjorda material. Detta då de 
utmanar tiden och på så vis fungerar som ett ankare, gen-
om en konstant form i landskapet (ibid). Det levande, utgör 
mötet mellan det obeständiga och beständiga i en enhetlig 
form i landskapet. En sådan form framträder främst ur det 
som underhålls, exempelvis gräsmattan eller formklippta 
buskar. Distinktionen mellan dessa tre temporära upplev-
elser går djupare än vad som beskrivs i texten, men poän-
gen är att tid (time) och rum (space)  inte kan separeras och 
behöver därför tas i betraktning (ibid) (figur 3).

Kulturen & naturen 
Kulturen (culture) och naturen (nature) bör alltid vara inte-
grerade i landskapsarkitektens gestaltning, ämnat att bidra 
till användbarheten av en plats eller landskap. Med kulturen 
menar Dee (2012) resultatet av de mänskliga handlingar och 
föreställningar som en plats eller landskap uttrycker och 
där naturen innebär de former och processer som miljön 
skapar egenhändigt. Detta betyder att landskapsarkitektens 
roll är att uttrycka naturen och kulturen i sin gestaltning, 
men även manipulera dessa för att skapa intressanta up-
plevelser. Dee (2012) anser även att rumsliga formationer 
har potentialen att uttrycka naturen inom kulturen och vise 
versa, vilket kan bidra till särskilt intressanta upplevelser.

Naturens språk
Att kulturen och naturen alltid bör vara integrerade i 
landskapsarkitektens gestaltning har redan påpekats, men 
Dee (2012) menar att upplevelsevärdet av naturen som 
föränderligt och växande element också kräver ett särskilt 
omhändertagande i gestaltningsprocessen. Att förstå vilka 
upplevelsevärden som specifika naturelement bidra till är 
därför viktigt för att också förstå dess kontrast till de kul-
turella värdena. Dessa upplevelsevärden kan manifesteras 
i såväl liten som stor skala. Naturen kan egenhändigt ska-
pa dessa värden, men genom gestaltning kan dessa värden 
förstärkas, överdrivas eller bevaras. 

Exempel på upplevelsevärden kan vara introduktionen av 
växter som ökar ljudet av regn genom dess bladverk eller 
att behålla befintliga träd för att bevara ljudet av fågelsång 
(ibid). Detta kan beskrivas med en uppskattning för naturens 
språk (elemental register), som syftar till arbeta med våra 
sinnen, snarare än det som vi enbart uppfattar visuellt, 
vilket kan stärka uppfattningen av natur. Detta är något 
som kan kopplas till Juhani Pallasmaa´s (2012) argumenta-
tion, där han menar att rumsligheter kan uppskattas lika 
mycket för dess visuella former som de ljud de skapar. 

Strategierna

Abstraktion & uteslutning
Abstraktion (Abstraction) är en essentiell del av gestaltning. 
En avsaknad av abstraktion, resulterar oftast i repetitioner 
av tidigare former, istället för ett utforskande av de specifika 
behoven. Abstraktion kräver därför ett utforskande av färg, 
struktur, form, ljus och textur, vilket i sig också innebär en 
förståelse för de motsatsförhållanden som de skapar. Ge-
nom att identifiera vilka motsatsförhållanden ett element 
besitter, skapas också en större förmåga till manipulation, 
där man både kan lyfta eller minimera dess motpart. Detta 
exemplifiera Dee (2012) med gläntan i skogen, som bidrar till 
en abstraktion mellan skogens mörker och gläntans ljus i 
kontrast med varandra. Ett vanligt exempel på abstraktion 
är att arbeta med accentuering, vilken kan vara något så 
enkelt som att nyttja reflektionerna i vita blommor på en 
skuggig plats (ibid). På så vis utgår accentuering till stor del 
på att försöka fokusera eller intensifiera något i ett särskilt 
sammanhang (figur 4). 

Repetering är ett annat verktyg för abstraktion, vilket kan 
bidra till enhetlighet. Men det finns samtidigt en fara med 
att använda för mycket repetition, då det kan bidra till ett 
monotont landskap utan större variationer. Dee (2012) pekar 
på trädallén som ett exempel på repetition, där dess tydli-
ga geometriska form balanseras med att varje träd har ett 
unikt uttryck (figur 5). 

Framförallt menar Dee (2012) att abstraktioner frigör skapa-
ren från ett enkelspårigt synsätt till gestaltning, genom att 
utvidga den estetiska förståelse för olika element och dess 
relationer till varandra. Samtidigt som gestaltning är att 
skapa något ur abstraktion, innebär det också att utesluta 
(absence). Att rumsligheter är något som måste fyllas med 
en mängd av former och element är en företeelse som up-
pkommer när man ser gestaltning som en process av tillägg 
(ibid). Tvärtom så handlar gestaltning likväl om att utesluta 
för att framhäva något annat. Dee (2012) exemplifierar detta 
med trädgårdens rumslighet, som kan kräva en uteslutning 
av olika typer av vegetationsskikt för att framhäva en sär-
skilt form eller kvalitet. Det handlar därför även om att ta 
beslut kring när en reduktion av komplexitet är nödvän-
digt, för att skapa en större tydlighet i gestaltningen (ibid).

Figur 3: Bilden utgör ett möte mellan mångtydiga former (formklippta buskar), 
obeständiga former (omkringliggande vegetation) och beständiga former (markma-
terial i natursten och grus)

Figur 4: Kärleksörten accentuerar ingången genom sin färg och brytning i volym 
åt det höga gräset

Figur 5: Trädraden uppvisar ett exempel i repetition, vilket skapar en enhetlig 
form där varje träd samtidigt bidrar med ett unikt uttryck 
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Interventioner & återhållsamhet
En gestaltat miljö är en miljö som konstant påverkas av 
såväl människor som naturen. Trots detta definieras ge-
staltning oftast som skapandet av något nytt och perma-
nent. En stor del av de miljöer som landskapsarkitekter 
arbetar med har även en befintlig historia som i många fall 
redan går att bygga vidare på i en gestaltningsprocess. På 
grund av detta lyfter Dee (2012) synen på intervention (inter-
vention), vilket innebär modifikationer istället för större 
ingrepp. Det kan även sägas vara handlingar ämnade för 
att sätta igång kulturella och naturliga processer på en plats 
(ibid). Återhållsamhet (hardly) är ett annat begrepp som har 
liknelser med interventioner, då det är ett ställningstagan-
de i att vara subtil med de förändringar som man väljer 
att göra i landskapet. Att lämna ett landskap så intakt som 
möjligt och möta nya användningar med få tillägg utgörs 
också av att vara återhållsam. En sådan inställning till ge-
staltning växer särskilt fram ur den ödmjukhet som tidigare 
beskrivits vara nödvändig, där den här tar form för att bilda 
en strategi åt få förändringar som kan påverka något större. 
Att föreslå en ny användning snarare än en ny form, är 
ett exempel på återhållsamhet där man nyttjar en befintligt 
form istället. Post-industriella platser är vanliga exempel 
på miljöer där både interventioner och återhållsamhet har 
tillämpats för att ge befintliga former och strukturer en ny 
mening. Ellen Braae (2013) som har undersökt dessa post-in-
dustriella platser, menar att interventioner och återhållsam-
het kan bidra till att återtolka en plats historia, samtidigt 
som det skapar möjligheter för nya kulturella och naturliga 
processer att ta plats (figur 6). 

Ett sådant ställningstagande tränar en också att våga göra 
mindre, då en större mängd av förändringar inte alltid är 
bättre. Exempelvis behöver man kanske inte byta ut ett 
helt staket men istället bara ändra grinden för att skapa en 
meningsfull förändring. 

Sparsmart
Att vara sinnrik som tidigare diskuterats blir även en fråga 
om att vara sparsmart (economy of  means) med de materi-
al som används. En sådan inställning till materialanvänd-
ning möter särskilt behovet av att minska på resurs- och 
energianvändningen, vilket också kan kopplas till att ta ett 
större etiskt ansvar kring materialanvändning (Dee 2012, Calkins 

2009). En utgångspunkt för denna strategi är att undersöka 
de existerande förhållandena tidigt i gestaltningsprocessen, 
för att identifiera material som kan återbrukas (Bergman 2012). 
Därigenom kan onödiga transporter av material till och 
från projektplatsen reduceras (Shao 2016). De material som re-
dan finns på platsen kan därefter få nya användningar men 
även flyttas runt inom projektplatsen (Dee 2012). Exempelvis 
kan en topografisk sparsamhet nyttjas, genom att behålla 
befintligt jord- och stenmaterial. 

Att återbruka befintliga material kan också ge mer än bara 
miljövinster, då det även kan bidra till unika konstruk-
tioner som inte längre produceras eller är tillgängliga på 
marknaden (Bergman 2012). Att först utgå från hur naturen kan 
vara en del i gestaltningen, kan även ge stora miljövinster. 
Exempelvis är det mer fördelaktigt att plantera träd än att 
använda en metallkonstruktion om syftet är att ge skugga 
åt en plats. Träden samlar koldioxid, renar luft, ökar den 
biologiska mångfalden samtidigt som den ger skugga (Dee 

2012). Dessa fördelar ökar också i takt med att träden växer. 
En metallkonstruktion är istället gjord av ändliga resurser, 
kostar oftast mer och har i de flesta fall också sämre håll-
barhet än ett träd (Dee 2012, Calkins 2009). Detta innebär dock 
inte att vegetation kan ersätta andra typer av material i alla 
situationer. Dee (2012) menar snarare att det är viktigt att 
kunna motivera valet av material, vilket kräver en förståelse 
för materialens klimatpåverkan och beständighet. 

Samspel
Gestaltade miljöer där dess olika delar saknar ett samspel 
(Interplay), har svaga förutsättningar för att fungera. Med 
detta menas att det måste finnas en rumslig logik till de 
olika delar som en plats är uppbyggd av. Att skapa en 
sådan logik är komplext och en utmaning, då summan av 
ett sådant resultat, vilket innefattar både kultur och natur, 
alltid är större än dess individuella delar (ibid). Därför är det 
viktigt att tidigt utforska konsekvenserna av en form i rela-
tion till dess kontext. Saknas integrationen mellan de olika 
delarna förblir delarna öar i ett landskap, istället för att vara 
en del av ett sammanhang. Därför menar Dee (2012) att man 
ibland även måste bryta upp existerande delar, för att sedan 
skapa former som binder ihop till en kontinuitet. Samtidigt 
så har de flesta platser redan någon form av samspel, vilket 
oftast uppenbarar sig vid platsbesök innan en gestaltning  
påbörjas. Detta kan vidare i gestaltningsprocessen, utgör 
grunden i exempelvis en intervention där befintliga mate-
rial kan samspela med nya, eller blir modifierade för att 
nyttjas i samspel med något annat. Dee (2012) poängterar 
dock att samspel inte innebär att utöva en total kontroll av 
en plats, utan påminner om att man måste vara ödmjuk i 
gestaltningen, men att utföra någon form av kontroll för 
att upprätta samspel är nödvändigt (ibid).

Sammanfattning

Fundamenten

• Ödmjukhet krävs för att inte förbise miljön och människors be-
hov. En uppfinningsrikedom är också nödvändigt för att kunna 
utforska nya lösningar på problem. 

• En god materialkunskap är viktigt, för att ens ideér ska kunna bli 
en realitet.

• Ett formbaserat tillvägagångssätt till gestaltning är nödvändigt, då 
former krävs för att stödja det som man vill att en plats ska vara. 
Formens användbarhet skall även bedömas utifrån att vara prak-
tisk och etiskt försvarbar.

• Estetiska kvaliteter ska ses som en inspiration till skapandet av 
former och dess användbarhet, för att estetiska upplevelser också 
ska kunna uppstå. 

Principerna

• Kontexten är en viktig utgångspunkt som i stort dikterar vad som 
behövs eller inte behövs. 

• Anspråkslöshet gentemot platsen, materialen, naturen och an-
vändbarheten bidrar till att avvisa egoistiska självuttryck och bät-
tre platsspecifika lösningar kan uppstå. Ur detta kan en sinnrikhet 
också växa fram som innebär att inte utgå från vad vi vill att en 
plats ska vara, utan snarare hur platsen, materialen och ekologin 
beter sig och därmed vilka behov de har. 

• Skapandet av former behöver också en betraktning åt de tem-
porära upplevelserna. Varje rörelse som sker inom en given form 
bidrar till en upplevelse som uppfattas i tid och rum och därför är 
formen oseparerbar med tiden. 

• Kulturen och naturen bör alltid vara integrerade i landskapsar-
kitektens gestaltning, ämnat att bidra till användbarheten av en 
plats eller landskap. 

• Att förstå vilka upplevelsevärden som naturelement bidra till är 
också viktigt för att kunna förstå dess kontrast till de kulturella 
värdena.

Strategierna

• Abstraktioner är en essentiell del av gestaltning. En avsaknad av 
abstraktion resulterar oftast i repetitioner av tidigare former istäl-
let för ett utforskande av de specifika behoven. 

• Uteslutningar ger möjligheter för att framhäva något annat, likt 
abstraktioner. Att ta beslut om en reduktion av komplexitetet kan 
därför bli viktigt, för att skapa större tydlighet i gestaltningen. 

• Interventioner är handlingar som utgörs av modifikationer istället 
för större ingrepp. Dessa handlingar syftar till att sätta igång nya 
kulturella och naturliga processer på en plats. 

• Att vara återhållsam är ett ställningstagande i att vara subtil med 
de förändringar som man väljer att göra i landskapet. Att möta nya 
användningar med få tillägg utgörs också av att reflektera över ens 
fysiska agerande i landskapet. 

• Att vara sparsmart är en inställning till att se värdet i platsens be-
fintliga materialiteter och hur dessa kan återbrukas inom projekt-
platsen.

• En projektplats behöver ett fysiska samspel för att kunna fungera. 
Därför behöver framförallt en rumslig logik uppstå till platsens 
olika delar. 

Figur 6: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tyskland. Exempel på post-industri-
ellt område där interventioner och återhållsamhet skapat en plats där nya kulturel-
la- och naturliga processer samexisterar med platsens dåtida strukturer
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MATERIAL I GESTALTNINGEN
Vi har sedan urminnes tider använt lokala 
byggnadsmaterial för att uppföra den byg-
gda miljön. Denna syn på materialanvänd-
ning har dock förändrats drastiskt, som ett 
resultat av mer storskaligt centraliserad ma-
terialproduktion och global distribution (Calk-

ins 2009). Detta har fått byggnadsmaterial att 
framstår som något vi har i överflöd, men 
är ofta producerade av ändliga resurser (Berg-

man 2012). Rationaliserade byggnadsstandard-
er som inte alltid tar hänsyn till den lokala 
materialtillgången, har också bidragit till en 
materialanvändning som ofta är dålig ur ett 
hållbarhetsperspektiv (ibid). Energin som 
krävs för att producera färdiga material och 
produkter är ofta höga och delar eller hela in-
nehållet i de material som används, är i mån-
ga fall producerade i länder lång bort från 
projektplatsen, med höga transportutsläpp 
som följd (Calkins 2009). Denna ohållbara mate-
rialanvändning har blivit allt mer ifrågasatt i 
takt med att klimatet blivit en viktigare fråga. 

Dee (2012) har belyst vikten av att förstå de 
material som landskapsarkitekten väljer att 
arbeta med av hållbarhetsmässiga, beständiga 
och estetiska skäl. Detta kapitel utgörs därför 
av ett utforskande av material för att stöd-
ja arbetets gestaltningsprocess. Materialen 
som har utforskats är följande: asfalt, beto-
ng, grus & krossmaterial, keramiska material, 
metall, natursten och trä. Varje materialdel 
inleds med en faktadiskussion kring dess 
beståndsdelar och hållbarhet. Därefter följer 
en diskussion kring materialets beständighet 
och möjligheter för återbruk och återvinning. 
Avslutningsvis ges en allmän beskrivning 
om materialets estetiska kvaliteter. Kapitlet 
avslutas med en inblick i en anläggning som 
tillhandahåller återbrukat material, för att få 
en bild av vilka material som finns tillgängli-
ga för återbruk i gestaltningsprocessen.
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ASFALT
Beståndsdelar & hållbarhet
Asfalt, formellt kallat asfaltbetong är det slitlager som an-
vänds mest i vår utemiljö för vägar, parkering- och indus-
triytor (Calkins 2009). Asfalt är också vanligt förekommande i 
bostadsnära miljöer, dels för det är ett billigt material men 
också för dess möjlighet att användas till lek och spel (Johans-

son 2007). Asfalt består till största del av krossat stenmaterial  
(ballast) som binds samman med bindemedlet bitumen, 
som ger asfalten dess svarta färg (figur 7). Bitumen framställs 
genom raffinering av petroleum och är därmed en ändlig 
resurs (Burström 2012). Den genomsnittliga sammansättningen 
av asfalt består av ~90% ballast, ~6% bitumen och ~4% 
luft (Nordiska vägtekniska förbundet 2000). 

Asfalt produceras under höga temperaturer, vilket bidrar 
till höga koldioxidutsläpp (Calkins 2009). Olika sätt att göra as-
falten mer hållbar har dock utvecklats. Asfalt som kräver 
en lägre uppvärmning har exempelvis tagits fram, som 
minskar på koldioxidutsläppen med upp till 30% (NCC 2020). 
Bitumen kan även ersättas med olika typer av bioolja. Ex-
empelvis det växtbaserade bindningsmedlet Lignin, som är 
en restprodukt från papperstillverkning (LignoCity2.0 2019). 

Beständighet
Asfalt har i rätt miljö god beständighet, där åldringsskador 
i regel uppstår först efter 15-20 år, vilket därefter blir mer 
porös och släpper ifrån sig ballasten (Johansson 2007). Faktor-
er som skyndar på åldersprocessen är höga temperaturer, 
hålrum och tunna bitumenskikt (ibid). Då asfalt är ett mjukt 
material kan även smuts fastna på ytan under högre tem-
peraturer när bitumenmassan hettas upp (ibid). 

Återbruk & Återvinning
Asfalt är ett material som är förhållandevis enkelt att åter-
vinna. Återvinningen sker oftast genom att man först fräs-
er upp asfalten som sedan krossas. Därefter kan asfalten 
antingen återbrukas på plats tillsammans med ny asfalt eller 
skickas till asfaltverk för återanvändning i ny asfalt (Vägverket 

2004). Asfaltåtervinning innebär därmed att resurser sparas 
och att deponeringsbehovet av gammal asfalt minimeras 
(ibid). Asfaltfräsning tillämpas också under renoveringsar-
beten av asfaltsvägar, där delar av ytan fräses bort och ett 
nytt asfaltlager läggs på. Resterna från sådana arbeten åter-
används också i ny asfalt från asfaltverk (ibid). Tjärasfalt är 
en benämning på gamla asfaltbeläggningar som förbjöds 
1973, som innehåller vägtjära och därtill höga halter av 
PAH (polycykliska aromatiska kolväten), vilket är ett giftigt 
ämne. Dessa typer av asfaltbeläggningar kräver särskild 
försiktighet vid återvinning och kräver platsspecifika risk-
bedömningar som ska ske i samråd med miljö- och bygg-
nämnden (ibid). 

Estetiska kvaliteter
Asfaltens intensiva användning i urbana miljöer har bidragit 
till att asfalt har en låg status som markbeläggning och ans-
es sakna estetiska värden (Johansson 2007). Asfalt är ett material 
som dock förändras mycket över tid. Nylagd asfalt har en 
svart kulör med en glansig och slät ytstruktur. När den blir 
våt kan den även spegla ljus, vilket är en särskild estetisk 
kvalitet som asfalt besitter (ibid). Med tiden bleks och nöts 
bitumenmassan bort från ballasten, vilket är anledningen 
till varför asfalt slutligen får en grå kulör (figur 8). 

Asfaltmassan kan även färgas med pigment, dock krävs det 
mycket pigment för att täcka bitumens svarta massa  (Zim-

mermann 2011) (figur 9). 

När ballasten synliggörs, skapas också en viss variation 
åt ytan som är tydligast på nära håll (Johansson 2007, Zimmermann 

2011). Fraktionen och kulören på ballasten har därför stor 
betydelse för asfaltens uttryck. Ballasten kan exempelvis ha 
en rödare eller vitare kulör. Lagningar i asfalt bidrar också 
till variationer och när många lagningar har skett, kan en 
karaktär likt ett lapptäcke uppstå (Johansson 2007). Skalan har en 
viktig betydelse för upplevelsen av asfalt och gör sig bäst i 
mindre sammanhang, i välskötta platser tillsammans med 
andra material (ibid) (figur 10). 

Figur 7: Nylagd asfalt där bitumens mörka kulör blir särskilt framträdande

Figur 8: Blekt och sliten bitumen där ballasten blivit synliggjord

Figur	9:	Bussfil	med	färgad	asfalt

Figur 10: Exempel på asfaltsanvändning i mindre skala
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BETONG
Beståndsdelar & hållbarhet
Betong är det mest använda konstruktionsmaterialet i 
världen och följaktligen det mest förekommande materialet 
i vår urbana miljö (Calkins 2009). Betong används framförallt 
i bärande konstruktioner så som husgrunder, fasader, in-
dustrigolv, vägar och broar (Burström 2012). Globalt använder 
betongbranschen 1.5 miljard ton cement, 10 miljard ton 
sten och sand och 1 miljard ton vatten varje år i produk-
tionen av betong, som också beräknas öka med det dubbla 
under en 30 årsperiod (Calkins 2009). Bara framställningen av 1 
ton cement, som är ett bindande medel i betong, kräver 1.5 
ton kalksten och avsevärda mängder fossila bränslen (ibid). 
Betong bidrar därför till stora miljökostnader. 

Den svenska betongbranschen har dock gjort vissa fram-
steg gällande att minska på koldioxidutsläppen och har 
sedan 20 år tillbaka lyckats minska denna med cirka 20% 
(Svensk betong 2017). En viktig metod för att minska på dessa ut-
släpp har varit att ersätta cementen med industriella bipro-
dukter, som granulerad masugnsslagg och flygaska i delar 
av produktionen. Trots detta bidrar betongproduktionen 
med stora utsläpp i Sverige. Bara utsläppen från Sverig-
es tre cementfabriker motsvarar ~2-3% av Sveriges totala 
koldioxidutsläpp (ibid). Att vara noga med mängden betong 
som behöver användas, blir därför en viktig strategi för att 
undvika onödiga koldioxidutsläpp (Calkins 2009). 

Beständighet
Betong är ett material som utmärks av god beständighet 
och formbarhet (Burström 2012). Betong är i rätt situation också 
ett överlag hållfast material, men skador kan lätt uppstå när 
betong utsätts för tryck större än vad de är dimensionerade 
för (ibid). Därför är det vanligt att man armerar betongen, 
framförallt i murar och platsgjuten betong (Zimmermann 2011). 
Armeringen består oftast av järn eller fibermaterial (figur 11). 
Betong utan armering används främst i marksten och olika 
vägbeläggningar (Johansson 2007, Zimmermann 2011). 

Slitage som uppstår genom sandning av betongens ytski-
kt är vanligt, där cement eller annat bindningsmaterial slits 
bort, påverkar betongens beständighet (Johansson 2007). Det-
ta sker exempelvis genom klottersanering, då betong ofta 
utsätts för klotter. Både högtryckstvätt och kemikalier an-
vänds vid sådan sanering som gör att bindningsmaterialet 
eroderar. Med tiden bidrar detta till att ballasten lossnar från 
betongen (ibid). Smuts sköljs annars ofta bort av regn, men 
mycket fastnar och syns tydligt på särskilt ljusa och färgade 
betongytor (ibid). Marksten i betong och betongplattor har 
hög beständighet som med tiden kan få en vacker lätt sliten 
yta (figur 12). Ett sådant vackert åldrande är dock ovanligt i of-
fentliga miljöer, då både marksten och betongplattor ofta 
utsätts för sättningar och fogproblem (ibid). Skador uppstår 
därefter från särskilt snöplogning. Även kantstenar i betong 
skadas ofta av upprepad snöplogning (ibid). 

Platsgjuten betong har stor motståndskraft till tryck och 
belastningar när den är rätt konstruerad (Zimmermann 2011). 
Då den också har färre fogar än exempelvis betongplat-
tor, minskar också risken för sättningar samt problem med 
ogräs (Calkins 2009, Johansson 2007) (figur 13). 

All betong karbonatiserar, vilket innebär att koldioxiden i 
luften reagerar med betongens hydroxidjoner. Detta orsa-
kar korrosion på armeringsjärn som i längden bidrar till 
sprickor i betongen när rosten växer. Karbonatisering är 
således främst ett problem för betong med armeringsjärn 
(Johansson 2007). Surt regn är annars en av de största orsakerna 
till nedbrytning av betong. Svaveldioxid, vatten och syre 
bildar svavelsyra, vilket reagerar med kalciumet i beton-
gen och omvandlas till kalciumsulfat. Detta bildar ett tunt 
membran på betongens yta som skapar en nedbrytning-
sprocess av betongen (KOMSOL u.å). 

Återbruk & Återvinning
Marksten och betongplattor kan återbrukas i nya mark-
beläggningar. Platsgjuten betong, marksten och betong-
plattor kan rivas och krossas som ballast för exempelvis 
ny betong eller i fyllnadsarbeten (Calkins 2009). Återvinning av 
betong är en viktig komponent för att minska på behovet 
av att bryta nytt bergmaterial och minska på mängden 
restavfall, för att reducera betongens miljökostnader (ibid).

Estetiska kvaliteter
Betong är en vanlig syn i storskaliga miljöer, särskilt trafik-
miljöer. Detta har gett betong en negativ konnotation sett 
från ett estetiskt perspektiv (Johansson 2007). I mindre skala kan 
dock betongens unika yta upplevas som mer kvalitetsmäs-
sig (ibid). Exempelvis kan en polerad betongyta uppfattas 
som mjuk medan stenmaterialet i en lätt blästrad yta kan 
uppskattas för dess varierade uttryck (Johansson 2007, Zimmermann 

2011). Ytan kan också under gjutningen formas i olika unika 
mönster och uttryck (ibid) (figur 14). Att betong kan uppträda i 
en mängd olika former kan också uppskattas ifall det görs 
i rätt skala för sammanhanget (Johansson 2007). 

Betong kan även ges olika kulörer, genom att färga bet-
ongen med pigment (ibid). Marksten och betongplattor är 
mest förekommande som ofärgade produkter, men finns 
också att tillgå i olika grå- och färgskalor som ska efterlikna 
tegel och olika jordfärger (figur 15). Ifall färgade produkter 
ska användas, bör man vara uppmärksam på att variationer 
i kulören kan uppstå över tid (ibid).

Figur 11: Armeringsjärn

Figur	14:	Grafisk	betongplatta

Figur 13: Skatepark av platsgjuten betong bidrar till en slät yta som saknar 
fogar

Figur 12: Marksten (till vänster) och betongplattor (till höger) är markmaterial 
med hög beständighet

Figur 15: Kombination av ofärgade och färgade betongplattor
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GRUS & KROSSMATERIAL
Beståndsdelar & hållbarhet
Markbeläggningar som utgörs av grus har ett kulturhis-
torisk värde i vår urbana miljö, men har i de flesta fall blivit 
utkonkurrerad av asfalt (Johansson 2007). En renässans för gru-
sytor i särskilt offentliga miljöer har dock uppstått, som 
till stort beror på dess vattengenomsläppliga funktion som 
ökar skyddet mot översvämningar (ibid). Grusytor kräver 
dock mer skötsel än asfalt, vilket är en stor anledning till 
varför asfalt väljs före grus (ibid). Grus är stenmaterial i frak-
tionerna mellan 2 och 20 mm. Naturgrus är vad som his-
toriskt har använts till grusytor (figur 16). Detta material är 
inte krossat utan är enbart utsorterat från naturen och är 
rundslipad som ett resultat av naturens inverkan. Natur-
grus hämtas från rullstensåsar, där den bidrar till att rena 
grundvattnet, vilket gör den till en resurs som bör undvikas 
(Göransson 2015). 

Därför är det vanligare att använda krossmaterial (Johansson 

2007). Stenmjöl tillhör de krossmaterial med de lägsta frak-
tionerna från 0-2 mm och 0-12 mm. Fraktionen 0-8 mm 
kallas även krossgrus (figur 17). Stenmjöl används ofta som 
underlag till plattsättning genom dess förmåga att packas 
hård. Den kan även användas som slitlager, där den också 
ger god framkomlighet för rullstolsbundna (Naturvårdsverket 

2013). 

Bland de större fraktionerna av krossmaterial finns makad-
am (figur 18). Detta material finns i en mängd olika fraktioner 
från vanligtvis 2-4 mm upp till 32-63 mm. Makadam an-
vänds främst som bärlager eller till dränering och i mindre 
omfattning som slitlager. 

Därtill följer bergkross som är krossmaterial med lån-
ga intervaller i fraktionerna som 0-16 mm, 0-32 mm etc. 
Fraktioner över 0-16 mm används främst som bärlager och 
förstärkning vid t.ex byggnation av vägar. De flesta kross-
material kommer från bergarter, men det finns även kros-
sad- betong och tegel som med fördel kan användas istället 
för olika applikationer (Calkins 2009) (figur 19). En konstruktions-
mässig styrka med krossmaterial är dess förmåga att packas 
och bli mer stabila genom att krossmaterialet tenderat att 
låsa sig mot varandra. Detta sker inte på samma sätt i natur-
grusen, genom att den är rundslipad (Göransson 2015). 

Beständighet
Grus och krossmaterial är något av ett förbrukningsma-
terial, då det regelbundet måste tillföras på anlagda ytor. 
Detta då det lätt skrapas bort eller hamnar utanför den an-
lagda ytan, eller trycks ner i bärlagret (Johansson 2007). Regn 
kan också skapar rännilar i ytan samt tung trafik kan orsaka 
djupa spår över tid. Därför förutsätts det att man fyller på 
efterhand för att ytorna ska bestå. Utan skötsel förändras 
därför ytstrukturen snabbt i jämförelse med de flesta andra 
markmaterial (ibid). 

Återbruk & återvinning
Grus och krossmaterial kan återbrukas flera gånger om, ex-
empelvis till utfyllnad och som vintergrus för halkbekämp-
ning. Återbruk av framförallt naturgrus är viktigt för att 
undvika extrahering av ny naturgrus från rullstensåsar (ibid).

Estetisk karaktär
Grus kan innehålla allt från små korn som är mjuka och 
sköna att gå på till kantiga, vassa stenar (ibid). Beroende på 
vilken typ av grus eller kross som väljs, kan kulören också 
variera. Grusytornas karaktär kan även förändras över tid, 
där äldre grusytor ofta blir mörkare över tid. Därför är re-
gelbundet underhåll nödvändigt om en viss kulör är viktigt 
för det estetiska uttrycket (ibid) (figur 20).

Figur 16: Naturgrus

Figur 17: Krossgrus

Figur 18: Makadam

Figur 19: Krossad betong Figur 20: Stig med övervägande gruskross av röd kulör
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KERAMISKA MATERIAL
Beståndsdelar & hållbarhet
Keramiska material sammanfattas av material som huvud-
sakligen är uppbyggda av lera. Lermassan bestämmer även 
kulören på produkten. Lera som är kalkrik ger en gulaktigt 
produkt medan lera som är järnrik ger en rödare produkt 
(Zimmermann 2011). För utomhusbruk är de vanligaste produk-
terna tegel och klinker (figur 21, 22). 

För att tegel och klinker ska få en fast form bränns ler-
an i ugn under höga temperaturer, ibland över 1000 °C 
(Burström 2012). Därmed använder tillverkningen stora mäng-
der energi. Dock används främst naturgas vid tegel- och 
klinkertillverkning, som ger en renare förbränning än den 
kolförbränning som oftast används vid exempelvis beto-
ngtillverkning (Calkins 2009). Brytningen av leran görs i öppna 
dagbrott, där matjordslagret lyfts bort och sedan återinförs 
efter brytningen. Detta stör framförallt ekosystem på och 
intill dagbrotten (ibid). Vid tillverkningen uppstår väldigt lite 
avfall. Rester från tillverkningen sänds oftast tillbaka för 
att bli nytt tegel, eller blir krossat för andra användning-
ar (ibid). Tegel förekommer främst i byggnadsfasader, men 
i Sverige står särskilt Skåne ut i användningen av tegel och 
även klinker som markbeläggning (Johansson 2007). 

Beständighet
Keramiska material är känt för sin beständighet och kan 
när det används på rätt sätt, hålla i flera hundra år med 
minimalt underhåll (Calkins 2009). Då särskilt tegel används för 
olika applikationer finns också olika typer av tegel. Fasad-
tegel är enkelt att igenkänna då det oftast har hål i teglet för 
att göra det lättare. Marktegel utsätts för mer fukt och sl-
itage än fasadtegel och är därför hårdbränt. Detta minskar 
på andelen porer som finns i teglet, vilket reducerar mäng-
den vatten som teglet kan suga upp (ibid). Detta bidrar till 
att minimera uppkomsten av frostskador när teglet suger 
upp vattnet. Klinker har oftast färre porer än marktegel, 
vilket gör materialet särskilt tåligt mot frostskador (Johans-

son 2007). De flesta skador som drabbar tegel beror på dess 
porositet, därför har hårdbränt tegel alltid bättre hållbarhet 
mot skador av olika slag och är det som ska användas vid 
kontakt med markfukt (Zimmermann 2011). Hårdbränt markte-
gel klarar också större tryck än fasadtegel, vilket innebär 
att fasadtegel helst skall undvikas helt till markanläggning 
(Johansson 2007). Marktegel kan dock lätt ta skada vid snöp-
logning ifall delar av teglet sticker upp ovan omgivande 
mark. Marktegel ska också undvikas att mura med, då det 
är svårare för murbruket att få fäste till i motsats till fasa-
dtegel. 

Återbruk & återvinning
Tegel är ett sprött material som dock kan återbrukas flera 
gånger om ifall det behandlas rätt (Burström 2012, Calkins 2009). 
Detta gäller framförallt om materialet inte är satt med 
bruk, vilket annars är arbetsintensivt att avlägsna. Keramis-
ka material återvinns annars genom krossning och används 
därefter i obundna bärlager eller som ytskikt i exempelvis 
trädgårdar (Zimmermann 2011) (figur 23).

Estetisk karaktär
Tegel och klinker kan ha flera olika intressanta ytstruktur-
er. Marktegel har oftast en slät yta i olika röda, bruna och 
gula kulörer. Klinker är oftast glaserad och finns i en stor 
variation av färger och storlekar. Tegel som material är 
också starkt förknippat med ett äldre hantverk, där leran, 
formslagningen och bränningen kan ge en unik karaktär åt 
teglet (Johansson 2007). Framförallt äldre tegelstenar, ofta hand-
slagna som inte har det exakta och uniforma uttrycket som 
industritillverkade tegelstenar har, kan ge stora estetiska 
kvaliteter (Zimmermann 2011, Johansson 2007). Att använda tegel som 
är olika brända och i olika kulörer  inom en specifik form 
kan också bidra till unika uttryck (Johansson 2007) (figur 24). 

Oglaserat tegel är samtidigt ett homogent material, där yt-
skiktet och materialets massa är densamma. Detta gör att 
vittringar inte skapar stora förändringar i materialets uttry-
ck. Slitaget på tegel kan också bilda vackra nedslitna kanter 
som är mjuka att gå på (ibid).

Figur 23: Tegelkross i kombination med marktegel

Figur 21: Marktegel lagt i halvstensförband

Figur 22: Klinker i olika nyanser av gult och brunt

Figur 24: Kombination av marktegel i olika kulörer
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METALL
Beståndsdelar & hållbarhet
Metall används ofta i olika konstruktioner då de oftast har 
högre beständighet än många andra material som exem-
pelvis trä eller betong (Zimmermann 2011). Att använda metaller 
är också populärt då de kan formas efter specifika behov 
och det finns en mångfald av prefabricerade produkter och 
ytfinishar tillgängliga på marknaden (Calkins 2009) (figur 25). 

Dessa fördelar måste dock vägas mot produktionen av 
metall, som har stor klimatpåverkan. Många metaller bryts 
från berg, ofta långt ner under markytan, som kräver myck-
et energi och skadar den omgivande miljön (ibid). Metallpro-
duktion skapar även stora mängder avfall, som i många fall 
räknas som giftigt (ibid). Att använda metall på rätt ställe har 
dock sina fördelar genom sin beständighet, vilket i flera av-
seenden kan arbeta av sin miljökostnad genom att det inte 
behöver bytas ut lika ofta som många andra material (Bur-

ström 2012). Metaller kan delas in i två kategorier: järnmetaller 
och icke-järnhaltiga metaller (Fortlage & Phillips 2001). Järnmetaller 
som innehåller järn, är exempelvis kolstål, rostfritt stål och 
gjutjärn. I utemiljö är rostfritt stål mest förekommande, ge-
nom dess goda motståndskraft mot korrosion, även kallat 
rost (Calkins 2009). Järnhaltiga metaller kan enkelt identifieras 
genom att använda en magnet, då de flesta järnmetaller har 
magnetiska egenskaper. Icke-järnhaltiga metaller är exem-
pelvis aluminium, koppar och zink. Dessa typer av metaller 
har oftast hög motståndskraft mot korrosion, då de inne-
håller mindre mängd kol än exempelvis kolstål, vilket också 
är anledningen till varför de ofta används i situationer där 
vatten och fukt är vanligt förekommande. 

Beständighet
Metaller är material som är förädlade, där dess ursprungli-
ga råmaterial har omvandlats under stora mängder energi. 
Då naturen eftersträvar att återföra metallen till dess ur-
sprungliga stabila tillstånd, uppstår olika former av kor-
rosion på metaller (ibid). Korrosion, som är oxiderat järn, 
ger inget skydd åt järnet som exempelvis patinan i koppar 
gör, då järn är poröst och släpper genom gaser och vat-
ten. Korrosionens omfattning beror på vilken typ av sam-
mansättning som järnmetallen har, men även i vilken miljö 
som metallen står i. Miljöer där förhöjd luftfuktighet råder 
och där vägsalt används, är exempel på miljöer där korro-
sionen intensifieras. Rosttrögt stål har därför blivit vanligt 
att använda i många offentliga miljöer, vilket ofta benämns 
som cortenstål (Zimmermann 2011). Detta stål bildar snabbt ett 
skyddande rostliknande oxidskikt (figur 26). Ett sådant stål 
ska helst stå i vertikala situationer, annars finns risken att 
patinaprocessen blir långsammare och i längden skadar 
stålet (Calkins 2009). 

Ett annat vanligt sätt att skydda metallens yta är genom 
en metod som kallas förzinkning. Förzinkat stål har hög 
motståndskraft mot korrosion och används därför ofta i 
utemiljöer (Zimmermann 2011). Exempel på detta är varmförz-
inkning, vilket är stål som har doppats i ett zinkbad (figur 27). 
Denna typ av förzinkning har långvarigt korrosionsskydd 
med lågt underhållsbehov. Livslängden uppskattas till upp 
emot 80 år. Genom dess långa livslängd kan den vid rätt 
användning uppvisa större hållbarhet, jämfört med många 
andra material i utemiljöer (Burström 2012).

Återbruk & återvinning
Även om metall kräver mycket energi i produktionen, har 
metall förutsättningar för en närmast oändlig återvinning 
(Zimmermann 2011). Detta minskar drastiskt på miljökostnad-
erna, då det krävs betydligt mindre energi att producera 
utifrån återvunnen metall (Calkins 2009). Framförallt alumini-
um-, stål- och järnskrot återvinns storskaligt. Koppar och 
zink återvinns i något lägre omfattning (Johansson 2007). Även 
cortenstål som är populärt att använda inom landskapsar-
kitekturen utgörs främst av återvunnen metall (Malus 2020). 

Estetisk karaktär
Metaller och särskilt de innehållande järn, präglas stark av 
hur korrosionen sker. Rost kan vara vacker både när de 
täcker hela material men även fläckvis. Gammalt gjutjärn 
kan exempelvis få gropar av rostangrepp, samtidigt som 
gjutjärn passar bra för att målas, då det har en porös yt-
struktur (Johansson 2007). Att måla gjutjärn kan ge intressanta 
uttryck då ytan från gjutjärnet ofta framträder genom fär-
gen, precis som på målat trä (figur 28). Det kan sägas att defek-
terna i metaller kan bli en estetisk tillgång (ibid). Rosttrögt 
stål är populära att använda p.g.a. dess föränderliga uttryck, 
som oftast börjar med en violett till ljusorange kulör med 
en något slät ytstruktur (figur 29, 30). Över tid förändras det 
rosttröga stålet i olika stadier åt en mörkbrun kulör med 
en tydlig porös och gropig ytstruktur (Zimmermann 2011) (figur 31). 

Använt som markmaterial kan metall också erbjuda in-
tressanta ljud om de anlagts med luftspalt mot marken. 
Man måste dock vara uppmärksam på att sådana ljud kan 
uppfattas som störande i vissa miljöer. Metallens stora vär-
meledningsförmåga innebär att metallytor också kan up-
pfattas som väldigt varma eller kalla beroende på väderlek-
en. Förzinkat stål kan även bidra till en intressant ytstruktur, 
då de ofta får en glänsande yta som kan vara effektfullt i 
vissa situationer (Johansson 2007).

Figur 25: Pergolakonstruktion i metall

Figur 27: Gabion i förzinkat stål

Figur 26: Växtbädd av cortenstål

Figur 29: Cortenstål i tidigt skede

Figur 30: Cortenstål i senare skede

Figur 31: Cortenstål i slutgiltligt skede

Figur 28: Gropar i metall kommer fram tydligt ur målarfärg som ger ytan liv
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NATURSTEN
Beståndsdelar & hållbarhet
Natursten är ett av våra äldsta byggmaterial. Husgrunder 
har historiskt varit byggda med natursten, framförallt av 
fältsten, men har idag blivit ersatt med betong (Calkins 2009, 

Johansson 2007). Natursten kan användas i sin naturliga form i 
både murar eller markbeläggningar, men oftast huggs, kilas 
eller sågas naturstenen till olika specifika dimensioner (Calk-

ins 2009). Natursten är uppbyggda av olika mineraler som t. 
ex. kvarts och fältspat och beskrivs oftast utifrån stensort-
en (Johansson 2007). Natursten kan innebära låg klimatpåverkan 
ifall den hämtas lokalt och med minimal bearbetning (Calkins 

2009). I Sverige sker brytningen av natursten i dagbrott, d.v.s. 
i markytan (Burström 2012). Den främsta miljökonsekvensen 
vid sådan brytning är jorderosioner. Tillverkningen av na-
tursten till färdig produkt, kräver annars överlag låga en-
ergiinsatser då naturen till stort redan producerat produk-
ten (Sveriges Stenindustriförbund 2017). Natursten är dock i många 
fall importerad, ibland så långt bort som Kina (Johansson 2007). 
Därför är det viktigt att vara noga med var naturstenen 
kommer ifrån, för att undvika onödiga transportutsläpp 
(Calkins 2009). Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, har 
gjort en livscykelanalys av svensk gatsten i granit och jäm-
fört denna mot kinesisk gatsten och svenskproducerade 
betongplattor (figur 32). Analysen visade att den svenska na-
turstenen utgjorde en betydligt mindre klimatpåverkan än 
de övriga materialen (Vinnova 2015). Betongplattorna stod för 
5 gånger så mycket koldioxidutsläpp medan den kinesiska 
gatstenen hade 8 gånger större koldioxidutsläpp mot den 
svenska gatstenen. Detta beror dels på att produktionen av 
svensk gatsten är mer energieffektiv samt att de återbrukas 
i hög grad (ibid). 

Utöver den miljöfördel som kan ses i livscykelanalysen, 
har natursten även andra miljömässiga fördelar. Natursten 
avger exempelvis inga emissioner och kräver oftast bara 
vatten och borste vid rengöring, istället för kemikalier 
(Sveriges Stenindustriförbund 2017).

Beständighet
Ur en byggnadsteknisk synpunkt delas natursten in i si-
likatsten och karbonatsten, vilket har olika egenskaper (ibid). 
Silikatstenar är rika på kvarts, fältspat och glimmer som 
exempelvis stensorterna granit och skiffer. Karbonatste-
nar är istället rika på kalkspat eller dolomit som exempelvis 
stensorterna marmor och kalksten (figur 33). 

En grundregel är att silikatstenar har en högre bestän-
dighet än karbonatstenar (Calkins 2009). Natursten har också 
hög beständighet jämfört med många andra material som 
används i den byggda miljön, vilket särskilt gäller silikatste-
narna (Zimmermann 2011). Natursten är mycket motståndskraftig 
mot slitage, särskilt natursten med högt kvartsinnehåll som 
granit eller kvartsskiffer (Calkins 2009). Skador uppstår oftas 
av upprepat slitage, som vid påkörningar med snöplog (Jo-

hansson 2007). Sveriges naturstensorter är väldokumenterade 
gällande beständighet. Detta gäller dock inte alltid import-
erade naturstenar. Exempelvis kan importerad granit bry-
tas ner snabbare, då den kan innehålla andra ämnen än den 
svenska sorten (ibid). Natursten är tålig mot vittring, särskilt 
kvartsrika bergarter som granit, diabas, kvartsit och glim-
merskiffer (Zimmermann 2011). 

Porositeten i natursten avgör också dess frostbeständighet, 
där de flesta naturstensorter har betydligt lägre porositet 
än exempelvis betong. Natursten är därmed ett materi-
al som är mycket tålig mot frostsprängning (Johansson 2007). 
Naturstensorter som har något högre porositet, kan dock 
vara känsliga mot saltning, då saltet tränger in i natursten-
ens porer och bidrar till saltsprängning (Calkins 2009). Känsliga 
sorter är bl.a kalksten och marmor (ibid). När natursten sätts 
ihop med metaller är det också viktigt att tänka på att väx-
ande korrosion från metall kan bidra till sprängning av na-
tursten, exempelvis när bultar eller stolpar sätts i natursten 
(Johansson 2007).

Återbruk & återvinning
Natursten kan både återbrukas som den är eller återvinnas 
som krossmaterial. Gatsten och stenhällar är särskilt tålig 
och kan i de flesta fall återanvändas upp till 98% efter 30 
års användning (Vinnova 2015). De känsligare karbonatstenarna 
kräver större försiktighet vid återbruk (Calkins 2009). 

Estetisk karaktär
Natursten är ett överlag dyrt material och används ofta 
när man vill uttrycka kvalitet i gestaltningen (Johansson 2007). 
Naturstenens estetiska egenskaper bestäms till stor del av 
dess ytbearbetning, eftersom olika ytbearbetningar ger na-
turstenen dess distinkta karaktär (Sveriges Stenindustriförbund 2017). 
En polerad speglande yta ger naturstenen en helt annan 
karaktär än exempelvis en råkilad yta (ibid) (figur 34). 

Även naturstenens naturliga kulör och mönster betyder my-
cket för det estetiska uttrycket (ibid). Det är dock viktigt att 
vara uppmärksam på från vilket stenbrott som naturstenen 
hämtats ifrån, då samma typ av natursten kan skilja i kulör

från olika stenbrott (Johansson 2007). När det gäller utländsk na-
tursten är detta särskilt viktigt, då de standarder som finns, 
skiftar i noggrannhet internationellt (ibid). Slitage är ur en es-
tetisk synvinkel något som ofta påverkar natursten positivt.
Natursten med både grövre, polerad och slipad ytstruktur 
kan även glänsa och glittra vilket förstärks när stenen blir 
fuktig (ibid). Då natursten inte har något pålagt ytskikt, in-
nebär slitage oftast att stenen slipas till en mjukare karaktär 
(ibid). Sten i utemiljöer påverkas av framförallt smuts och 
surt regn, vilket påtagligt kan förändrar naturstenens ut-
seende (Sveriges Stenenergiförbund 2017). Det är därför viktigt att 
rengöra natursten, då särskilt smuts kan dölja naturstenens 
unika kvaliteter, såsom dess kulör och ljusskiftningar (Johans-

son 2007) (figur 35).

Figur 32: Gatstensfris av granit

Figur 33: Släta marmorplattor

Figur 35: Smuts påverkar påtagligt naturstenens uttryckFigur 34: Sittmöbel i natursten som kombinerar en polerad sittyta med en 
råkilad stomme
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TRÄ
Beståndsdelar & hållbarhet
Trä är ett av våra äldsta och vanligaste byggmaterial, sär-
skild i områden där skogen är nära till hands. Trä som bear-
betas till trävirke, har många användningsområden, dels för 
det är enkelt att arbeta med, är strukturellt starkt och har en 
varm karaktär som gör det estetiskt intressant för många 
situationer (Calkins 2009). Trävirke är ett vanligt byggmaterial 
i utemiljöer och används ofta till att bygga staket, pergol-
or och möbler (Winterbottom 2000). I Sverige är det främst våra 
egna traditionella träslag som används, vilket är tall, gran, 
björk och till viss del ek och bok (Burström 2012). Numera im-
porteras även ett stort antal olika träslag från andra länder, 
exempelvis teak, azobe och iroko för särskilt krävande 
utomhusbruk (Johansson 2009) (figur 36). 

Trävirke är ett förnybart material, som innan dess bearbet-
ning vid sågverk, lagrat koldioxid under sin växtfas som 
träd, vilket också finns kvar efter att det blivit en träpro-
dukt (Calkins 2009). Att tillverka trävirke kräver också väldigt 
lite tillförd energi. Sågverkens energianvändning i Sverige 
utgörs till 80% av biobränsle från de egna biprodukterna, 
som bark och spån och resterande från elenergi (Svenskt trä u.å). 
På grund av detta framställs trä som ett hållbart material, 
men där finns även träprodukter som inte kan klassas som 
hållbara, exempelvis trävirke från oetisk skogsskövling ger 
katastrofala effekter för naturområden (ibid). Ett bra sätt att 
veta om trävirket utgår från ett ansvarsfullt skogsbruk är 
att välja trävirke märkta med FSC (Forest Stewardship Council) eller 
PEFC (Programme for the Endorsement of  Forest Certification). 

Beständighet
Trä är ett material som är svagt mot röta och på sikt bryts 
allt trä ner om det inte skyddas på något vis från långvarig 
fukt (Johansson 2007). Trävirke i markkontakt eller som står os-
kyddat mot regn är därför situationer som påtagligt påver-
ka dess beständighet (ibid). Av den orsaken är det mindre 
vanligt att använda trä som markmaterial. Dock är trävirke 
ett relativt billigt material som oftast enkelt kan bytas ut 
eller repareras (ibid). Svampangrepp är även kopplat till röta, 
vilket också förkortar livslängden. Olika sätt för att skydda 
trä finns dock. Trävirke som är impregnerat med ett ke-
miskt träskydd med syfte att förhindra angrepp från röts-
vampar och andra organismer är därför vanligt att använda 
i utemiljöer (Johansson 2007, Calkins 2009). Nordiska träskydds-
rådet (NTR 2017) har utformat klasserna NTR-A, AB, B, M 
för impregnerat trävirke, som representerar olika använd-
ningsområden. NTR-A är för markkontakt och sötvatten. 
NTR-AB är för särskilt utsatta konstruktioner ovan mark. 
NTR-B är endast avsedd för utvändiga snickerier som 
fönster och dörrar. NTR-M är avsett för marina miljöer. 
Impregnerat trävirke, som också brukar kallas för tryck-
impregnerat trävirke, behandlas främst med kopparsalter. 
Detta ämne är relativt ofarligt men kan i större mängder 
skada vattenlevande organismer. Detta ger också trävirket 
en grön-gul kulör, som dock blir mörkare över tid (figur 37). 

Uppmärksamhet kring impregnerat trävirke är viktigt, då 
vissa impregneringar innehåller farliga kemikalier (Calkins 

2009). Träslipers som ligger under tågräls är exempelvis be-
handlade med ämnet kreosot. Detta ämne är väldigt giftigt 
och får därför inte användas i lekplatser, parker, odlings-
bäddar, trädgårdar och andra anläggningar där det finns 

risk för att det kommer i kontakt med huden eller mat-
konsumtion (Kemikalieinspektionen 2020). Förutom impregnering 
är den vanligaste metoden för att skydda trävirke att måla 
eller olja träet (Johansson 2007). Det finns olika typer av träol-
ja, där en av de vanligare är linolja. Beständigheten avgörs 
också till viss del av trävirkets hårdhet. Ju högre densitet 
träet har, desto större hårdhet, vilket gör att mjuka virken 
är känsligare för stötar och därmed lättare bildar gropar 
och på sikt sprickor (ibid). Trä är i jämförelse med många an-
dra byggnadsmaterial ett relativt känsligt material och det 
är därför viktigt att välja rätt typ av trä till varje situation 
(ibid). Nötningsmotståndet bland de vanligare träslagen som 
används är hårdheten från följande fallande skala: Teak - ek 
- bok - tall -  lärk - gran - björk (ibid). Trävirken som utsätts 
för UV-strålning under längre perioder, kan också snabbt 
förändra dess kulör. UV-ljuset bryter ner ligninet i trävirket, 
vilket oftast leder till att trävirket först får en gulare ton och 
därefter en brun nyans och slutligen en grå nyans (Zimmer-

mann 2011). Trävirken som utsätts för regn, sköljer oftast bort 
det bruna ligninet ur trävirket och tar istället an en gråvit 
nyans över tid (ibid) (figur 38). 

Återbruk & återvinning
Trä är ett av få förnyelsebara material. Tillväxten av träd 
i svenska skogar är också större än avverkningen. Virkes-
volymen utgörs av 42% gran, 39% tall, 12% björk och 7% 
övriga lövträslag (Svenskt trä 2016). Trävirken med träskyddsbe-
handling, såsom impregnerat trävirke kräver särskild 

återvinning. Detta då de ofta innehåller farliga ämnen som 
räknas som farligt avfall (ibid). Dagens träskyddsbehandling 
har gjort sig av med flera av de farliga ämnena såsom ar-
senik, men eftersom äldre trävirke med farlig träskydds-
behandling fortfarande är tillgänglig genom dess långa 
hållbarhet, krävs försiktighet med hantering av träskydds-
behandlat trävirke vid återbruk och återvinning (ibid). 

Estetisk karaktär
Trä är ett material som kan beskrivas som levande, då det 
uttrycker naturens föränderliga formspråk (Johansson 2007). 
Årsringar, kvistar och böjningar ger varje träyta en unik 
karaktär. Trä är därför det material som kanske tydligast 
också speglar tiden, i både materialets uppbyggnad och hur 
de förändras i sin nedbrytning (ibid). Det finns en stor vari-
ation av träslag i olika kulörer och mönster. Träet skiftar 
också karaktär i olika väder. När trävirket är fuktigt blir det 
mjukare och mer ömtåligt, när de är torrt är det sprött och 
hårt (ibid). Målade träytor är också intressant då de tenderar 
att behålla mycket av träets naturliga struktur, med undan-
tag för hyvlade hårda träslag som kan målas väldigt släta 
(ibid). Träets isoleringsförmåga gör det även trivsamt att sitta 
på (Zimmermann 2011) (figur 39). 

Figur 37: Impregnerat trävirke har ofta en grön-gul färgton initialt som blir 
mörkare över tid

Figur 38: Tydlig skillnad i färgton mellan nylagt trävirke och äldre trävirke 

Figur 36: Trävirke av azobe i kustmiljö

Figur 39: Träets isoleringsförmåga gör det till ett vanligt sittunderlag i utom-
husmiljöer 
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MATERIAL I KRETSLOPP
Återbrukat material
Expansionen och förnyelsen av vår urbana miljö är stän-
dig och med den ökar också vårt avfall av byggmaterial. 
Mycket av det som byggs, uppskattas också bli avfall inom 
bara en generation (Calkins 2009). Detta gör det nödvändigt 
att öka kunskapen om material, för att bidra till en mer 
hållbar materialanvändning. Konsekvenserna av global up-
pvärmning och miljöföroreningar, har samtidigt fått många 
landskapsarkitekter att överväga hållbarheten i deras ge-
staltning (Shao 2016). Att återbruka och förlänga materialens 
användning har därför blivit mer förekommande (Shao & Liu 

2016, Calkins 2009). Anläggningar som tillhandahåller material 
från framförallt rivningsarbeten, har därför blivit viktiga 
initiativ för att öka mängden återbrukat material i nya ge-
staltningsprojekt (Bergman 2012). Malmö Återbyggdepå, som är 
ett samarbete mellan Sysvav AB (Sydskånes avfallsaktiebo-
lag) och Malmö stads serviceförvaltning, är ett exempel på 
en anläggning som tillhandahåller återbrukat byggmaterial 
(figur 40). 

Efter ett besök på anläggningen blev det uppenbart att det 
fanns ett stort utbud av olika material som används flitigt 
inom landskapsarkitekturen. Tegel för både fasad och 
mark i olika kulörer fanns tillgängliga i stora mängder (figur 

41). Stora delar av teglet var obrukat restmaterial, men det 
fanns också äldre tegel med unika vittringsskador (figur 42). 

Marksten och betongplattor i olika dimensioner för mark-
beläggning var tillgängligt i stora mängder (figur 43, 44). 

Natursten fanns också tillgängligt. Framförallt kantsten 
och smågatsten i granit (figur 45, 46). 

Metall fanns i mindre mängder, vilket främst utgjordes av 
armeringsjärn till platsgjuten betong (figur 47). 

En mindre omfattning av träbjälkar i olika dimensioner 
fanns också tillgängliga för nya användningar (figur 48). 

Att nyttja en resurs som Malmö Återbyggdepå för att in-
förskaffa material, är ett sätt att både bidra till en marknad 
som gynnar ett större kretslopptänk kring byggnadsmateri-
al, samtidigt som det är en möjlighet att finna material med 
unika estetiska kvaliteter.

Figur 40: Malmö Återbyggdepå är en anläggning som tillhandahåller återbrukat 
material från framförallt rivningsarbeten 

Figur 41: Tegel för både fasad och mark fanns tillgängligt i olika kulörer 

Figur 42: Förutom nytt tegel fanns också äldre tegel med unika vittringsskador

Figur 43: Marksten

Figur 44: Betongplattor

Figur 45: Kantsten i granit

Figur 46: Smågatsten i granit

Figur 47: Armeringsjärn

Figur 48: Träbjälkar
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PLATSANALYS
Platsanalyskapitlet har som syfte till att ge en bild 
av Neptunigångens nuvarande situation samt fram-
tida förändringar i dess nära omgivning som påver-
ka platsen. Kapitlet inleds med att först beskriva 
Neptunigångens historik, förändringar över tid och 
övergripande utformning. Därefter sker en analys av 
Neptunigångens kontext samt trafiksituation, för att 
förstå vilket sammanhang som Neptunigången står 
i och därmed också påverkas av. Därefter diskuteras 
vilka former som bygger upp Neptunigången, samt 
vilka materialiteter och immaterialiter som dessa 
former utgörs av, för att kunna förstå dess rumsli-
ga sammansättning och hur dessa former används av 
allmänheten. Avslutningsvis sammanfattas platsanal-
ysen med att lyfta positiva och negativa aspekter som 
kommit fram ur platsanalysen och som tas vidare 
med in i gestaltningsprocessen. 
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NEPTUNIGÅNGEN
Historik
Neptunigången är ett nerlagt spårområde som verkat 
på platsen i mer än 100 år och tillhör stadsdelen Västra 
Hamnen i Malmö (Malmö stad 2019). Stadsdelen vilar på land-
massor som successivt växt ut i Öresund från mitten av 
1800-talet och fram till 1980-talet. Utfyllningarna gjordes 
för en växande industriverksamhet, särskilt för Kockums 
varvsverksamhet som upptagit stora delar av stadsdelen. 
1986 lades varvsverksamheten ner och stadsdelen utgörs 
idag av en pågående stadsomvandlingsprocess, där en blan-
dad bebyggelse med stark fokus på hållbarhet växer fram 
ur stadsdelens tidigare industriområden (ibid) (figur 49).

Två områden
Neptunigången har dock till stort lämnats orörd i den an-
nars påtagligt exploaterade stadsdelen. Förändringar av 
platsen har främst skett i dess nordvästra delar. Här har 
tågspår avlägsnats för att ge plats åt bostadsbaracker, an-
lagda gräsytor, vallar samt busk- och trädplantering (figur 50). 
Bostadsbarackerna är rivna sedan ett antal år tillbaka och  
idag finns enbart en större grusyta kvar tillsammans med 
de anlagda ytorna och planteringarna (figur 51).

Neptunigångens övriga delar återger istället platsens ur-
sprungliga funktion som spårområde, som tidigare försörjt 
stadsdelens industriverksamheter (Malmö stad 2019). Här finns 
ett flertal tågspår som vilar på ett större område av rud-
eratmark. Stora delar av ruderatmarken utgörs också av 
ett vildvuxet vegetationsskikt, som ger en unik karaktär åt 
platsen (figur 52). 

Malmö stad genomförde en inventering av ruderatmarken 
2017, som visade på en rik flora av perenner (fleråriga 
växter), bienner (tvååriga växter), annueller (ettåriga väx-
ter) och lignoser (vedartade växter). Inventeringen visade 
också att platsen är välbesökt av olika djurarter (ibid). Ruder-
atmarkens vildvuxna vegetation och flera tågspår utgör en 
tydlig kontrast mot de senare interventionerna i nordväst, 
som uttrycker ett mer ordnat formspråk, som påminner 
om en parkstruktur. Ingrepp i ruderatmarkens nordöstra 
delar har också nyligen skett, genom en ny vägdragning av 
Skeppsbyggaregatan.

Två större områden med olika karaktärer uppstår därför 
inom Neptunigången, som fortsättningsvis kommer att 
benämnas som Spårområdet och Parkområdet (figur 53).  
Neptunigången har en totalyta på strax över 20 000 m² där 
marken ägs av Malmö stad och är i skrivande stund under 
detaljplanearbete.

Figur 49: Västra Hamnen har genomgått en påtagligt stadsomvandlingsprocess, 
med stark fokus på hållbarhet och kontemporär arkitektur 

Figur 50: Neptunigången 2011. ©kartor.malmo.se

Figur 51: Neptunigången 2017. ©kartor.malmo.se
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KONTEXT
Norra & östra kontexten
Neptunigångens norra kontext präglas av mötet med en 
storskalig industribyggnad som visuellt avskärmar mot 
den annars blandade bebyggelse som växt fram i Västra 
Hamnen (figur 54). Industribyggnaden befinner sig dock 
inom ett detaljplanearbete, där rivning av industribygg-
naden planeras till fördel för nya byggnader med upp emot 
9 våningar längst med Skeppsbyggaregatan (Malmö stad 2019). 

Stadsdelens pågående stadsdelsomvandling blir istället 
mer märkbar i den nordöstra och östra kontexten, som för 
stunden består av byggarbetsplatser (figur 55). Här är bygg-
nader med upp emot 10 våningar under konstruktion (Malmö 

stad 2017). 

Västra & södra kontexten
Från Neptunigångens sydvästra periferi möts man av 
Turbinkanalen. Kanalens vattenmiljö och djupa skåra bil-
dar en stark fysisk avgränsning som enbart gör det möjligt 
att nå Neptunigången via en mindre gång- och cykelbro i 
dess sydvästra del (figur 56, 57). Denna bro står i sällskap med 
en övergiven tågbro av trävirke, som påminner om platsens 
historia. 

Förbi Mariedalsvägen och Västra Varvsgatan, angränsar 
Neptunigången mot ett större park- och friluftsområde 
som sträcker sig ut mot havet och bostadsområdet Ribers-
borg (figur 58, 59). 

I den södra periferin finns Universitetsholmens gym-
nasieskola (figur 60). Skolan består av två större sammansatta 
byggnader som sträcker sig längst större delen av Nep-
tunigångens södra periferi. Neptunigången och skolområ-
det avgränsas mot varandra genom ett högre stängsel och 
tät buskplantering, vilket bildar en grön vägg som visuellt 
avskärmar skolan från Neptunigången i stora delar (figur 61). 
Gymnasieskolan är planerad för rivning i skrivande stund 
och skall ersättas med en större skola i framtiden. 

Figur 54: En större industribyggnad avskärmar visuellt den annars påfallande 
urbanitet som växt fram i Västra Hamnen. 

Figur 55: Längst de nordöstra och östra delarna av Neptunigången växer nya 
högre byggnader fram.

Figur 56: Turbinkanalen utgör en stark avgränsning av Neptunigångens västra 
kontext

Figur 57: En mindre gång- och cykelbro är det enda sättet att ta sig in på Nep-
tunigången från dess sydvästra del. Den övergivna tågbron skymtas till höger 

Figur 59: Neptunigången har också ett nära möte med Tessinparken, som har en 
kulturpräglad parkmiljö. Bostadsområdet Ribersborg skymtas i bakgrunden 

Figur 58: Neptunigången har ett nära möte med Ribersborgs hundrastplats, som 
är ett större grönområde som sträcker sig ut mot havet

Figur 61: Buskplantering tillsammans med ett högt stängsel skapar en grön vägg 
som visuellt avskärmar gymnasieskolan från Neptunigången 

Figur 60: Gymnasieskolan sträcker sig längst stora delar av Neptunigångens 
södra periferi 
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TRAFIKSITUATION
Motortrafik
Neptunigången omgärdas av vägar som utgör två av tre 
tillfarter till Västra hamnen. Dessa vägar präglas därför i 
hög grad av passerande trafikströmmar och fyller därmed 
en viktig funktion för tillgängligheten till hela Västra 
hamnen (Malmö stad 2019). I samband med fältstudierna blev 
det också uppenbart att buller från motortrafiken blev sär-
skilt påtaglig längst med Neptunigångens nordöstra delar, 
där Skeppsbyggaregatan, Skeppsgatan och Neptunigatan 
möts i en ny och större vägkorsning (figur 62). 

Gång-  och cykeltrafik
Utöver en ny vägkorsning har också Neptunigatan byggts 
om till en esplanadgata med gång- och cykeltrafik längst 
med båda sidor om gatan (figur 63). Via vägkorsningen knyter 
gång- och cykelbanorna an till en annan gång- och cykel-
bana som omgärdar stora delar av Neptunigångens periferi 
(figur 64). 

Även inom Neptunigången finns två gång- och cykelvägar 
som löper genom området i öst-västlig riktning (figur 65). 
Dessa vägar har ett nära möte med både vägkorsningen 
i nordöst och Ribersborgsstigen i väst, som löper mellan 
Ribersborgs hundrastplats och Tessinparken (figur 66). Gång- 
och cykelvägarna inom Neptunigången blir därför viktiga 
förbindelser som knyter samman gång- och cykeltrafiken 
från Malmös västra och östra delar.

Inom Neptunigången saknas samtidigt planerade vägar 
som löper genom området i syd-nordlig riktning. Fyra 
upptrampade stigar har därför uppstått i dessa riktningar 
som löper genom Spårområdet, där två av dessa har en 

riktning mot Parkområdet. Den mest påtagliga av dessa sti-
gar uppstår vid en öppning i stängslet som avskärmar Nep-
tunigången mot Universitetsholmens gymnasieskola (figur 

67). Parkområdet understödjer de rörelser som sker från syd 
med en planerad- stig och väg som knyter an till den norra 
periferin. Stigen i Parkområdet har troligtvis varit grusan-
lagd från början som efter uteblivet underhåll, påminner 
om de upptrampade stigar som löper genom Spårområdet 
(figur 68). Vägen i Parkområdet är en grusanlagd bilinfart till 
området via Skeppsbyggaregatan, som också är i behov av 
underhåll (figur 69). Under fältarbetet blev det tydligt att stora 
delar av rörelserna som sker i syd-nordlig riktning, uppstår 
mellan gymnasieskolan och Västra Varvsgatan via Parkom-
rådet. Rörelser uppträder också längst med tågspåren, då 
dessa har ett nära möte med områdets nordöstra och östra 
periferi. 

Överlag är Neptunigångens öppningar och entréer tydli-
ga mot omgivningen med goda siktstråk in mot området. 
Detta är dock inte fallet med entréerna i sydväst och sydöst 
som ligger närmast Spårområdet. Den sydvästra entrén står 
i hörnet där bron över Turbinkanalen är placerad. Bron och 
stora delar av Neptunigången skyms av vegetation längst 
Turbinkanalen. Vägen som leder in mot bron utgörs också 
av en mindre asfalterad väg som försvinner något i den 
trafikmiljö som uppstår längst med Mariedalsvägen (figur 70). 
Den sydöstra entrén är svår att uppfatta på avstånd då ett 
större buskskikt är koncentrerat kring dess öppning (figur 71). 
Under kvällstid är det enbart de anlagda vägarna som löper 
i öst-västlig riktning som har gatubelysning, vilket lämnar 
de andra delarna av Neptunigången i ett mörker som får 
platsen att upplevas som otrygg att färdas genom. 

Figur 62: En ny och större vägkorsning uppstår i Neptunigångens nordöstra kon-
text som binder samman stora delar av motortrafiken i Västra Hamnens södra 
delar

Figur 63: Neptunigatan har byggts om till esplanadgata med gång- och cykeltrafik 
längst båda sidor om gatan 

Figur 65: Neptunigången har två anlagda gång- och cykelvägar som båda löper i 
öst-västlig riktning 

Figur 66: Ribersborgsstigen står i axial med  Neptunigångens två anlagda gång- 
och cykelvägar och utgör därmed en viktig koppling för gång- och cykeltrafiken till/
från Malmös västra delar 

Figur 67: Flera upptrampade stigar uppträder längst med Spårområdet i syd-nor-
dlig riktning  

Figur 71: Den sydöstra entrén försvinner in bakom täta buskskikt som påverkar 
gång- och cykelvägens tillgänglighet

Figur 70: Den sydvästra entrén står i ett sammanhang av tät vegetation och en 
mindre smal väg som bidrar till en otydlig entré med dåliga siktlinjer in över Nep-
tunigången

Figur 64: En gång och cykelväg omfamnar Neptunigångens periferi med undantag 
för dess södra delar där Universitetsholmens gymnasieskola står

Figur 68: Stigen i Parkområdets norra delar stödjer särskilt de rörelser som up-
pstår mellan gymnasieskolan och Västra Varvsgatan. Troligtvis har stigen varit 
grusanlagd från början, där grusen tryckts ner i bärlagret p.g.a avsaknad underhåll

Figur 69: Vägen i Parkområdets norra delar utgörs av en bilinfart som likt stigen, 
är i behov av underhåll
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FORMER
Spårområdet
Spårområdets flera tågspår utgör ett historiskt lager för 
Neptunigångens tidigare användning. Tågspårens up-
pbyggnad av räls, träslipers och järnvägsmakadam, är mate-
rial som trotsar tiden genom sin beständighet och tillsam-
mans bildar de en stark form i landskapet (figur 72). Att stora 
delar av tågspåren dessutom är sammankopplad, skapar en 
större enhetlig form som framkallar ett samspel mellan tåg-
spåren (figur 73).

Den vildvuxna vegetation som växt upp ur stora delar av 
Spårområdets ruderatmark, bidrar till att området präglas 
påtagligt av naturliga processer. Vegetationen har också en 
skiftande växtlighet. De södra delarna består till stora delar 
av ett gräslandskap med gles buskvegetation (figur 74). De 
västra delarna utgörs till stort av lågväxt vegetation, som 
skapar en större öppen yta (figur 75). De centrala, östra och 
nordöstra delarna präglas av ett varierat buskskikt med små 
inslag av lågväxta träd, som ger volym åt det annars plat-
ta och öppna landskapet (figur 76). Vegetationens omfattning 
och vilda växtsätt skapar en sammantaget unik upplevelse 
som saknas i den större kontexten. Spårområdets vegeta-
tion lockar också till sig djurliv, såsom fåglar, vildkaniner 
och annat djurliv som får platsen att uppfattas som levande 
och naturrik genom deras rörelser och ljud. 

Observationerna visade att många människor dras till att 
utforska området. Stora delar av de rörelser som uppstår 
längst tågspåren, utgjordes av människor som på olika 
sätt stannade upp för att ta in områdets flora och fauna. 
Järnvägsmakadamens fraktion och skarpa kanter är dock 
ett obekvämt markunderlag som påverkar tågspårens till-
gänglighet. Rörelserna längst tågspåren kan också beskrivas 
utifrån en temporär upplevelse, som går från öppna plats-
er till intima rumsligheter när buskskikten formas mellan 
tågspåren (figur 77). Förhållandet mellan buskskiktens vild-
vuxna karaktär och tågspårens ordnade form skapar också 
en intressant dynamik som både förstärker och förtydligar 
rumskänslan. Buskskiktens höjd tar sig sällan över 2.5 me-
ter i höjd, vilket bidrar till att solen och himlen är ständigt 
närvarande. Således uppstår inga kraftiga skuggor som kan 
uppfattas som otryggt. Den konstanta kontakten med him-
len, medför dock att rumsligheternas intimitet försvinner 
något när solen står högt. 

Buskskikten har hållit sig utanför två av tågspåren i öst-väst-
lig riktning och ett tågspår som står ensamt i syd-västlig 
riktning, vilket skapar siktlinjer och därmed orienterbarhet 
i området. Större delen av de andra tågspåren har tagits i 
beslag av täta buskskikt, som gör det omöjligt att röra sig 
längst dessa tågspår (figur 78). I samband med anläggningen 
av den nya vägkorsningen i det nordöstra hörnet av Nep-
tunigången, har ruderatmarken också blivit kompakterad 
under konstruktionsarbetet. Detta har lämnat efter sig en 
karg och öppen plats (figur 79). Den påfallande vegetation 
som annars karaktäriserar Neptunigången saknas därmed 
här. Under kvällsobservationerna blev det också uppenbart 
att trafikljus från motortrafiken var särskilt påtagligt i den 
nordöstra delen av Neptunigången, i brist på vegetation 
eller andra strukturer som annars avskärmar trafikljuset. 

Det finns även små inslag av uttjänt asfalt utmed ruderat-
marken som avslöjar tidigare vägdragningar genom Nep-
tunigången (figur 80). Sammantaget utgörs Spårområdets 
former och element av ett dynamiskt möte mellan Nep-
tunigångens historia och pågående naturliga processer som 
väcker nyfikenhet från allmänheten. 

Figur 72: Tågspårens materialiteter utgör en beständig form i landskapet 

Figur 74: De södra delarna av Spårområdet utgörs av ett gräslandskap

Figur 75: De västra delarna av Spårområdet utgörs av ett öppet landskap 

Figur 76: De centrala, östra och nordöstra delarna utgörs av ett varierat buskskikt 
och ett fåtal träd som ger volym åt det annars öppna och platta landskapet 

Figur 77: Intima rumsligheter skapas när buskskikten möts mellan tågspåren

Figur 78: De rödmarkerade tågspåren har blivit överbevuxna av täta buskskikt

Figur 73: Lila markerade linjerna utgör Spårområdets tågspår

Figur 79: Utmed det nordöstra hörnet har kompakterad jord skapat en karg miljö

Figur 80: Mindre inslag av uttjänt asfalt är närvarande i ruderatmarken som 
avslöjar andra tidigare vägdragningar inom Neptunigången
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Figur 87: Kvartscirkeln definieras av tågspårets mjuka böj. Det rödmarkerade 
området utgör den kompakterad jord som lämnat efter sig ett större hålrum mot 
periferin

Figur 85: Den västra delen av Parkområdets grusyta tar form efter vad som kan 
beskrivas som ett stråk tillsammas med busk- och trädplanteringen, som skapar en 
naturlig riktning för rörelser inom ytan 

Figur 83: Parkområdets östra och södra delar avgränsas mot omgivningen genom 
ett lågt stängsel

Parkområdet
Stora delar av Parkområdet utgörs av klippta gräsmattor, 
på ytorna runt där det tidigare fanns bostadsbaracker (fig-

ur 81). De klippta gräsmattorna avslöjar att underhåll av 
Neptunigången också sker till viss del. Gräsmattorna har 
även sällskap av gräsvallar, ut mot den västra, norra och 
nordöstra periferin, som skapar mjuka gränsdragningar till 
omgivningen (figur 82). Gräsvallarna bidrar också till att ge en 
något visuell avskärmning mot trafikmiljön som uppstår i 
periferin. Undantag är för Parkområdets sydvästra del, som 
lämnar platsen öppen mot trafikmiljön som uppstår längst 
med Mariedalsvägen. Detta bidrar också till att trafikljus 
under kvällstid riktas rakt in mot Parkområdet från denna 
del av periferin.  

Parkområdets östra del avgränsas mot Spårområdet genom 
ett tågspår som står tillsammans med ett lågt stängsel och 
en mindre samling vegetation (figur 83). Stängslet löper också 
längst med Parkområdets södra delar, vilket skapar en ty-
dlig gränsdragning mot omgivningen. Förutom områdets 
flera gräsytor, består Parkområdets vegetation av buskar 
och träd som främst är planterade i rader (figur 84). Detta 
ger ett ordnat uttryck som skiljer sig starkt från Spårområ-
dets vildvuxna vegetation. Parkområdet saknar därför den 
tydliga karaktär av naturliga processer som Spårområdet 
har skapat egenhändigt. Parkområdet kan istället beskrivas 
med ett kulturellt uttryck av mänskliga handlingar och om-
händertagande. 

Stråket
Inom Parkområdet ramar framförallt gräsmattorna och tåg-
spåret i öst, in den större grusyta som uppkom i samband 
med bostadsbarackerna. I den västra delen av Parkområdet 
tar grusytan form efter huvudsakligen två större rektan-
gulära former och en mindre kvadratisk form som möter 
varandra (figur 85). Här är också busk- och trädplanteringarna 
koncentrerad. Grusytans större rektangulära former skapar 
en naturlig rörelseriktning som tillsammans med planter-
ingarna, ger känslan av ett mindre stråk, vilket denna del av 
Parkområdet fortsättningsvis kommer att kallas. 

Buskarna och träden står i mötet mellan gräsmattorna och 
grusytan, vilket skapar rumslighet och rymd åt grusytan. 
Skuggor från framförallt väletablerade träd ger också liv 
åt grusytan. Det saknas samtidigt en kontinuitet i delar av 
busk- och trädraderna, vilket är ett resultat av att bostads-
barackerna inte längre finns på platsen för att fylla upp 
mellanrummen som uppstått (figur 86). 

Kvartscirkeln
Stråkets grusyta öppnar upp sig mot en grusyta i Parkområ-
dets östra delar. Här tar grusytan form efter en kvartscirkel, 
vilket främst är ett resultat av tågspårets mjuka böj. Den-
na del av Parkområdet kommer därför att fortsättningsvis 
kallas för Kvartscirkeln. Till skillnad från Stråket saknar 
Kvartscirkeln träd eller andra strukturer som tar ner ska-
lan, vilket lämnar platsen öppen mot omgivningen och 
en känsla av rumslighet saknas. I det nordöstra hörnet av 
Kvartscirkeln har också kompakterad jord från arbetet med 
att lägga om Skeppsbyggaregatan uppstått, vilket skapar en 
karg yta som saknar växtlighet. Ur detta uppstår ett större 
hålrum, som öppnar upp Kvartscirkeln ytterligare mot 
trafikapparaten och den byggnation som pågår i den nor-
döstra kontexten (figur 87). 

Grusytan som både Stråket och Kvartscirkeln delar, består 
till stort av krossgrus, men där finns även inslag av andra 
krossmaterial, vilket ger ett något splittrat intryck av grusy-
tan. Detta har troligtvis uppstått under rivningen av bost-
adsbarackerna. Grusytan har också flera grusgropar, vilket 
berättar att ytan lämnats utan underhåll för en längre tid. 
Grusen och gräsytorna har även rört sig ut i varandra terri-
torium vid ett flertal platser i både Park- och Spårområdet, 
vilket skapar ett otydligt materialmöte på nära håll (figur 88). 
Kvartscirkeln fungerar också som deponiplats, där ett antal 
högar av grus, stenkross och asfalt står upplagt (figur 89).  

Observationerna visade att Parkområdets användning, var 
uteslutande som passage till och från de andra delarna av 
Neptunigången. Överlag framstod Parkområdet som en 
outnyttjad plats i relation till dess storlek. Parkområdet och 
Spårområdet saknar samtidigt strukturer för att kunna sit-
ta ned, vilket ger mindre förutsättningar åt uppehälle och 
sociala interaktioner. Detta är troligtvis en huvudanledning 
till varför Neptunigångens användning så tydligt präglas av 
rörelser.

Figur 84: Parkområdets buskar och träd är planterade i huvudsakligen rader, 
vilket ger ett ordnat intryck av områdets vegetation.  Figur 88: Parkområdets grusyta och gräsytor har vid flera delar ett otydligt möte

Figur 86: Delar av Parkområdets radplantering saknar en kontinuitet, som bidrar 
till att radplanteringarna blir osammanhängande 

Figur 82: Trafikmiljön i periferin avskärmas visuellt genom gräsvallar i Parkom-
rådets västra, norra och nordöstra delar. Undantag är för dess sydvästra del, som 
lämnar Parkområdet öppen mot trafikmiljön 

Figur 81: Stora delar av Parkområdet utgörs av klippta gräsytor som har sällskap 
av gräsbevuxna vallar i varierade höjder mot perfierin som visuellt avskärmar mot 
trafikmilön

Figur 89: Kvartscirkeln fungerar även som deponiplats, där ett antal högar av grus, 
stenkross och asfalt står upplagt
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SAMMANFATTNING
Sammanfattning av platsanalysen
Platsanalysen har avslöjat både styrkor (+) och svagheter 
(-) gällande Neptunigångens fysiska, dynamiska och im-
materiella aspekter som i följande delar sammanfattas. 

Neptunigången i allmänhet 
+ Neptunigångens cykel- och gångvägar knyter samman 
trafiken mellan Malmös västra och östra delar.

+ Neptunigången är en historisk plats genom sin över 100 
åriga närvaro på platsen som spårområde.

- Neptunigångens norra, östra och södra delar präglas av 
mötet med större byggnadskroppar och i den nära fram-
tiden av högre byggnader som tittar ner över Neptunigån-
gen. 

-  Trafikbuller uppstår längst med Neptunigångens nordös-
tra delar och därtill starkt trafikljus under kvällstid, vilket 
också är påtagligt i dess västra delar.

- Enbart de anlagda gång- och cykelvägarna i väst-östlig 
riktning har funktionsbelysning som lämnar övriga Nep-
tunigången i ett otryggt mörker. 
 
- Det saknas anlagda vägar i syd-nordlig riktning inom 
Neptunigången.

- Den sydvästra och sydöstra entrén in mot Neptunigången 
är otydlig från periferin. 

- Ur omläggningen av Skeppsbyggaregatan har kompa-
kterad jord uppstått, som skapat karga ytor inom Nep-
tunigången.

- Neptunigångens användning präglas av rörelser då det 
saknas strukturer för att kunna sitta ned. 

Spårområdet
+ Spårområdets rika flora och fauna skapar en naturrik 
plats som lockar människor till platsen.

+ Möjligheten att kunna röra sig längst tågspåren för att 
uppleva Spårområdets flora och fauna skapar en intressant 
dynamik mellan områdets historia och naturliga processer 
som saknas i den större kontexten. 

+ Tågspåren och deras koppling till varandra utgör en när-
mast färdig rörelsestruktur att bygga vidare på. 

- Täta buskskikt har tagit över flera tågspår.

- De intima rumsligheter som uppstår i mötet av buskar 
som formas mellan tågspåren, blir upplösta när solen står 
högt, p.g.a. överlag lågväxt vegetation. 

- Järnvägsmakdamen påverkar tillgängligheten till de rörels-
erna som uppstår längst tågspåren.

Parkområdet
+ Som ett resultat av platsens tidigare funktion som bost-
adsmiljö, finns en redan etablerad formstruktur som i sitt 
nuvarande sammanhang kan liknas med en parkstruktur. 

+ Parkområdets busk- och trädplantering är väletablerad 
med höjder som bidrar till skuggor och rumslighet.

+ Gräsvallar i de västra, norra och nordöstra delarna av 
Parkområdet skapar en rygg mot trafikmiljön i periferin. 

- Parkområdets busk- och trädplantering saknar till viss del 
kontinuitet, som ger ett splittrat intryck av områdets plan-
tering.

- Parkområdets östra delar saknar vertikala strukturer som 
tar ner skalan från den växande periferins byggnader.

- Parkområdets större grusyta utgörs av grus- och kross-
material i olika fraktioner som ger ett otydligt intryck av 
grusytan. 

- Parkområdets grusyta och gräsytor har även rört sig ut i 
varandra territorium vid ett flertal platser, vilket skapar ett 
otydligt materialmöte på nära håll. 
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GESTALTNINGSFÖRSLAG
Detta kapitel presenterar arbetets gestaltnings-
förslag, som bygger på den tidigare samlade 
kunskapen som presenterats i arbetet. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av gestaltningsförslag-
ets övergripande förändringar av Neptunigången. 
Därefter ges en närmare presentation av Spårom-
rådet samt Parkområdets två områden: Stråket och 
Kvartscirkeln, som presenteras separat. Slutligen 
presenteras också en principiell belysningsplan för 
Neptunigången.
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NEPTUNIGÅNGEN - Situationsplan 1:800

N
Parkmiljö
Inom Stråkets grusyta uppstår en 
parkmiljö som gör det möjligt att 
sitta ned och koppla av från om-
givningens brus, vilket tidigare 
har saknats i Neptunigången. 

Skärmväggar
Skärmväggar ställs upp längst den 
sydvästra delen av Parkområdet, 
med syftet att dra blickarna in 
mot området och att leta sig in till 
Stråket från periferin.

Större trädvolym
Kvartscirkelns grusyta definieras 
av en större trädvolym. Detta 
skapar ett större intimt trädtak 
som samtidigt avskärmar från om-
givningens växande byggnader. 

Nya markytor
Tågspåren binds ihop med per-
iferin och inre vägnät genom nya 
markytor av marktegel.

Trädvolym
En trädvolym uppstår i det nor-
döstra hörnet, som syftar till att ta 
ner skalan från de höga byggnader 
som växer fram i periferin.

Gabionmurar
Gabionmurar placeras i det nordöstra 
hörnet med syftet att fungera bulle-
rdämpande, samtidigt som de också 
reducerar trafikljuset från motor-
trafiken under dygnets mörka timmar.

Sydöstra entrén
Vegetation avlägsnas vid den åt-
slutna sydöstra entrén, för att öp-
pna upp den mot omgivningen. 
Anläggningen av marktegel vid 
tågspårens ingångar bidrar också 
till en öppnare miljö vid entrén 
som ytterligare tillgängliggör den.

 

Tillförda träd
Nya träd tar ner skalan från den 
överlag öppna omgivningen som 
både förstärker och skapar nya 
intima rumsligheter.

Sittplatser
Mindre sittplatser uppstår längst  
med tågspåren, som utökar mö-
jligheterna att uppleva Spårområ-
dets flora och fauna.

Tågspåren
Tågspårens järnvägsmakadam 
ersätts av krossgrus som ökar 
tillgängligheten till Spårområ-
det.

Betongplattformar
Betongplattformar placeras där 
tågspåren möts, för att samla de 
rörelser som uppstår längst tåg-
spåren. 

Betonggångar
Nya gångar av platsgjuten bet-
ong placeras längst de tidigare 
upptrampade stigarna, för att 
bättre stödja de rörelser som sker 
i syd-nordlig riktning. Betong-
gångarna stärker även det fysis-
ka samspelet mellan Park- och 
Spårområdet genom bättre kop-
plingar mellan områdena. Gallring

De övervuxna tågspåren har gall-
rats ur, där delar av buskskikten 
behålls, för att skapa nya och mer 
intima rörelser i mötet mellan tåg-
spåren och områdets vildvuxna 
vegetation. 

Sydvästra entrén
Den sydvästra entréns smala väg 
har utvidgats och den täta vege-
tationen längst Turbinkanalen har 
reducerats. På så vis har entrén 
förtydligats med minimal inter-
vention, där också bättre siktlinjer 
in över Spårområdet har skapats. 

Parkområdet

Spårområdet

Förlängd vall
Den kompakterade jorden i det 
nordöstra hörnet hanteras genom 
att förlänga den befintliga vallen, 
som också ger ökad avskärmning 
mot trafikmiljön i periferin.
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Tågspåren
Tågspårens ursprungliga användning är sedan länge bor-
ta, men potentialen att modifieras för att bättre stödja de 
rörelser som idag sker längst tågspåren, skulle öka mö-
jligheterna att utforska Spårområdet. Tågspåren är sam-
tidigt ett historiskt lager i Neptunigången, vilket innebär 
att större förändringar av tågspåren kan reducera dess 
historiska värde för platsen. Utifrån att vara återhållsam, 
ersätts därför enbart järnvägsmakadamen som ligger mel-
lan träslipern med krossgrus 0-8 mm som slitlager. Kross-
grusens mindre fraktion ger en behagligare yta att gå på i 
sällskapet av träslipersens mjuka yta. Järnvägsmakadamen 
nyttjas istället som bärlager genom att packas och däreft-
er tillförs krossgrusen. Järnvägsmakadamen är samtidigt 
en viktig beståndsdel av platsens historia. Genom att ly-
fta upp järnvägsmakadamen i gabionpelare, synliggörs 
järnvägsmakadamen på ett nytt sätt i en beständig form, 
som kommunicerar dess tillhörighet till Neptunigången.
Att vara sparsmart och återbruka järnvägsmakadamen på 
plats, undviker också onödiga transportutsläpp, genom att 
slippa behöva frakta bort stora mängder av materialet från 
projektplatsen.

Vid de platser där tågspåren möts, platsgjuts betongplat-
tor mellan tågspårens beständiga räls. Detta syftar till att 
binda samman och accentuera mötet mellan tågspåren 
och de rörelser som uppstår där. Betongen platsgjuts i 
nivå med tågrälsens kant, vars naturligt grå kulör skapar 
en tydlig kontrast åt rälsens mörkare färg och lyfter fram 
dessa som markörer för tågspårens gränser. Tågspåren 
binds också ihop med Neptunigångens periferi och inre 
gång- och cykelvägar för ett ökat samspel med omgivnin-
gen. Detta sker genom kontrasterande ytor av marktegel 
i varma kulörer som skapar nya och inbjudande ingångar 
till Spårområdet. Markteglet sätts i löpförband, som också 
ger ytan en riktning mot tågspårens ingångar (figur 90). För 
att minimera användningen av nyproducerat marktegel, an-
vänds återbrukat marktegel i den omfattning som det finns 
tillgängligt.  

Sittplatser
För att Spårområdet inte bara ska vara en plats som up-
plevs genom rörelser, skapas ett flertal mindre sittplats-
er längst tågspåren, där man kan sitta ned och ta in om-
givningens flora och fauna. Att dra nytta av Spårområdets 
skiftande växtlighet, skapar sittplatser med olika nivåer av 
intimitet och vyer (figur 91). Möbleringen utgörs av bänkar 
med träbjälkar som sittunderlag och en stomme av corten-
stål, som ett sätt att smälta in i ett materiellt umgänge med 
tågspårens träslipers och räls. Bänkarna vilar på marktegel 
som följer samma uttryck som finns vid tågspårens in-
gångar. Markteglets varmare kulörer ger också en yta som 
tillåter vegetationens skuggor att få komma fram i ytan och 
ge den liv. Då sittplatserna även underlättar för rörelser 
mellan tågspåren ökar de också på det fysiska samspelet 
och tillgängligheten mellan tågspåren. 

Nya gångar i syd-nordlig riktning
Samtidigt som betongplattformarna gjuts där tågspåren 
möts, ersätts också de upptrampade stigarna i syd-nordlig 
riktning med platsgjutna betonggångar (figur 92). Förutom att 
bättre stödja de befintliga rörelser som uppstår i dessa rikt-
ningar, ger de också ett förbättrat samspel mellan Spår- och 
Parkområdet, genom deras riktning som sträcker sig mot/
från Parkområdets entréer. Både betongplattformarna och 
betonggångarna ges en lätt blästrad yta där betongens bal-
last får komma fram i ytan och ge liv och variation åt beto-
ngen. Den något rivna ytstrukturen skapar också ett bättre 
fäste än en obehandlad eller slipad yta, vilket annars kan 
påverka tillgängligheten i halt och vått väder. En platsgjuten 
konstruktion ger Spårområdet beständiga gångar med lågt 
underhåll. Gångarnas raka form som skär genom Spårom-
rådets vildvuxna vegetation, blir samtidigt en abstraktion 
som tydliggör dess närvaro i landskapet. En rak form blir 
dessutom ett resurseffektivt sätt att nyttja betongen på.

SPÅROMRÅDET

Figur 90: Löpförband
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Figur 91: Perspektiv över sittplats i Spårområdet38



Figur 92: Perspektiv över betonggång i Spårområdet39



Teckenförklaring

VÄSTRA SPÅROMRÅDET- Plan 1:400
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Gallring
Spårområdets vegetation har överlagt hållit sig utanför 
tågspårens territorium, men platsanalysen visade att några 
tågspår har tagits över helt av täta buskskikt. Istället för en 
fullständig gallring, sker en reduktion av buskskikten som 
lämnar kvar delar av buskarna inom tågspårens territori-
um. Detta öppnar upp för ett nytt och mer intimt sätt att 
uppleva platsens vildvuxna vegetation på. Att behöva ta sig 
runt buskar och flytta på utstickande grenar när man rör 
sig genom dessa delar av tågspåren, blir en taktil upplevelse 
som ytterligare kan öka upplevelsevärdet av Spårområdet 
(figur 93). 

Tillförda träd
I platsanalysen framkom det att mindre intima rumsligheter 
uppstår när buskskikten möts mellan tågspåren. Men också 
hur den överlag lågväxta vegetationen bidrar till att dessa 
rumsligheter blir upplösta när solen står högt. Genom att 
introducera träd vid dessa platser kan skalan tas ner från 
himlen, som ett sätt att förstärka rumslighetens närvaro. 
I motsats till att använda andra resurskrävande konstruk-
tioner, harmoniserar också träd som element med den re-
dan etablerade vegetationen och blir en del av dess form. 
Träd placeras också vid några av de nya sittplatserna, för 
att skapa ett mer behagligt mikroklimat under varma och 
soliga dagar. 

Nordöstra hörnet
Den kompakterade jorden i det nordöstra hörnet har läm-
nat efter sig en öppen och karg yta som saknar det växtliv 
som annars karaktäriserar Spårområdet. Att göra en mark-
förbättring av den kompakterade jorden blir en interven-
tion där naturliga processer egenhändigt kan återskapa den 
växtlighet som tidigare funnits på platsen. Men här finns 
också en potential för att ge platsen en större användbar-
het för Neptunigången. Den utbyggda vägkorsningen som 
hörnet ansluter till i periferin tillför trafikbuller och starkt 
ljus från motortrafik under mörka timmar, som dämpas ge-
nom att introducera ett antal gabionmurar, fyllda med järn-
vägsmakadam från tågspåren. Gabionmurarna blir bestän-
diga former som fungerar bullerdämpande och skyddar 
mot trafikljus under årets alla dagar. En trädvolym koncen-
treras också ut mot hörnet, för att visuellt avskärma mot 
den yttre kontexten, där nya höga byggnader växer fram, 
samtidigt som träden ger volym åt den annars öppna ytan. I 
takt med att en markförbättring sker av den kompakterade 
jorden, avlägsnas också de mindre inslag av uttjänt asfalt 
som finns utspritt inom ruderatmarken. 

Figur 93: Gallringen av buskskikten vid de tidigare över-
bevuxna tågspåren, skapar nya spännande rörelser genom 
Spårområdets vildvuxna vegetation, jämte de befintligt obe-
hindrade rörelser som redan sker längst tågspåren.
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PARKOMRÅDET - Stråket

Formen och gränsdragningar
Stråket utgörs av en större arkitektonisk form som på 
avstånd blir tydlig i mötet mellan grusytans grå kulör och 
det gröna klippta gräset. Det uppträder dock en stark bryt-
ning i formens rytm genom den mindre kvadratiska for-
mens närvaro, som påverkar Stråkets upplevda helhet. Ge-
nom att ersätta den kvadratiska formens grusyta och låta 
gräset få fylla ut denna yta, tydliggörs stråkets rektangulära 
former (figur 94). 

På nära håll saknas också den fysiska detaljformen, där 
grus- och gräsytan rört sig in i varandras territorium, vilket 
underminerar den rumsliga hierarkin. En fris av återbrukad 
gatsten kantas därför i mötet mellan grusytan och gräsmat-
torna, för att markera och binda ihop Stråkets form mot 
omgivningen. Den mindre otydliga stigen i norr, binds 
också ihop med Stråkets form genom samma fris (figur 95). 
Slitlagret i stigen anläggs med krossgrus i samband med 
att Stråket och Kvartcirkelns grusyta också omläggs med 
krossgrus, för ett ökat materiellt samspel till alla hårdgjorda 
ytor inom Parkområdet. 

Busk- och trädraderna som står längst grusytan ger Stråket 
rymd och rumskänsla, men platsanalysen visade att delar 
av planteringarna saknar en kontinuitet, som bildar större 
mellanrum och därför ett något splittrat intryck (av sär-
skilt trädraderna). Mellanrummen fylls därför ut med fler 
träd och buskar som följer de redan befintliga planterin-
gens repetition (figur 96). Fler träd och buskar bidrar också till 
ett ökat ljudspel när vinden fångar bladverken och grenar 
sammanstöter, vilket förhöjer den dynamiska upplevelsen 
av platsen. Trädraderna fungera även som genomträngliga 
gränser som tillåter rörelser ut på de omgivande gräsmat-
torna, vilket blir nya viktiga mellanrum för den parkstruk-
tur som byggs upp inom Stråkets grusyta. 

På den öppna gräsytan i väst placeras skärmväggar vid den 
närliggande västra entrén, där de drar blickarna mot Par-
kområdet från periferin och förmedlar dess närvaro gen-
om deras höga höjder. Skärmväggarna utgörs av corten-
stål, vilket ger en tålig konstruktion. Skärmväggarna har 
utskurna mönster av grenverk, som ett symboliskt uttryck 
för Neptunigångens vegetation. Under kvällstid lyfts mön-
sterna i skärmväggarna fram genom inbyggd belysning, 
som erbjuder besökare inom både Stråket och i periferin 
ett spännande ljusmönster att ta del av. Skärmväggarnas 
närvaro syftar också till att skymma delar av det trafikljus 
som riktas in mot Stråket från Mariedalsvägen under kväll-
stid.

Stråket har öppningar mot både Kvartscirkeln och Spårom-
rådet som erbjuder generösa vyer in mot Stråket. Genom 
att placera låga vinklade gabionmurar vid öppningar, be-
hålls vyerna samtidigt som gabionerna kommunicerar en 
rumsavdelning och öppningarna blir tydligare som entréer. 
Även vid den smalare öppningen i norr placeras gabioner 
för att markera dess närvaro när man rör sig genom Stråket 
(figur 97). Gabionerna fylls med järnvägsmakadam som häm-
tas från Spårområdet. 

Figur 94: Den mindre kvadratis-
ka formen förändras från grusyta 
till gräsyta och blir därmed en del 
av den intilligande gräsytans form

 

Figur 95: Stråket som form tydlig-
görs av en kantad fris av smågatsten, 
som också binder ihop den norra sti-
gen med Stråket.

 

Figur 96: Fler träd och buskar planteras för att ge en kontinuitet åt de befintliga 
planteringarna 

Tillförda träd & buskar

Befintliga träd & buskar

Figur 97: Vinklade Gabionmurar placeras vid Stråkets öppningar för att kommu-
nicera en rumsavdelning som gör öppningarna tydliga som entréer från omgivningen  
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PARKOMRÅDET - Stråket plan 1:400

B1 - Befintliga buskar
B2 - Nytt läge för buskar
G1 - Gabionpelare: H:1200mm, B:400mm, D:400mm
                                 Material: Gabion i varmförzinkat stål
                                 Fyllningsmaterial: Återbrukad järnvägsmakadam
G2 - Gabionmur vinklad: H:1200mm, B:1500mm, D:400mm (x2)
                                           Material: Gabion i varmförzinkat stål
                                           Fyllningsmaterial: Återbrukad järnvägsmakadam
KS1 - Kantstöd: H:300mm. Visning från marknivå 100mm
                             Material: Cortenstål, godstjocklek 5mm
M2 - Gräsmatta
V1 - Befintlig Vall
PB1 - Planteringsbädd: L:2400mm, B:1000mm D: 400mm
PB2 - Planteringsbädd: L: 5000mm, B:1000mm D: 400mm
PB3 - Planteringsbädd: L:12000mm, B:2000mm D: 800mm
PB4 - Upphöjd planteringsbädd: L:3800mm, B:900mm, H:450mm, Infälld överkant 100mm
                   Material: Stomme i cortenstål
PB5 - Upphöjd planteringsbädd: L:2400mm, B:900mm, H:450mm, Infälld överkant 100mm
                   Material: Stomme i cortenstål
S1 - Slitlager: Asfaltbetong
S3 - Slitlager: Betongplattor
S5 - Slitlager: Krossgrus: Fraktion 0-8mm
       Material: Kross från bergart
S8 - Slitlager: Granithäll: L:600mm, B:400mm, D:60mm
                       Material: Granithäll av sort Bohus röd
S9 - Slitlager: Gatstensfris: Natursten H:100mm, B:100mm, D:100mm (x3)
                       Material: Återbrukad råkilad gatsten i granit
SB2 - Sittbänk: H:450mm, B:2400mm, D: 600mm,
                          Material: Impregnerat trävirke NTR-A. Cortenstål visning från marknivå 100mm
SB3 - Sittbänk: H:450mm, B:5000mm, D:600mm, Ryggstöd H:500mm
                           Material: Impregnerat trävirke NTR-A. Cortenstål visning från marknivå 100mm
SV1 - Skärmvägg: H:2500mm, B:2000mm, D:400mm
                               Material: Cortenstål med utskurna motiv
                               Övrigt: Invändig belysningsarmatur

T1 - Befintligt träd

T2 - Nytt träd

+00.00 - Höjd (m) från omgivande mark
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Rumslig organisering
Stråkets form skapar naturligt två siktstråk som möts i det 
nordvästra hörnet av grusytan, som tillsammans med de 
generösa öppningarna, bidrar till orienterbarhet mot om-
givningen. En allt för tät och vertikal sammansättning av 
strukturer inom Stråket, skulle därför reducera dessa sikt-
stråk. Att arbeta med huvudsakligen lägre strukturer, un-
derminerar inte heller trädradernas hierarki, som påtagligt 
tydliggör Stråkets form och rumslighet. Stråkets grusy-
ta lämnar platsen öppen för olika förslag på gestaltning. 
Ett viktigt ställningstagande för gestaltningen, borde vara 
dess relation till kontexten. Sett i relation till Spårområ-
det, finns där redan idag en tydlig kontrast. Spårområdets 
definieras av en miljö med vilda naturliga processer som 
får människor att vilja utforska landskapet. Stråkets mer 
ordnande formspråk utgör snarare en plats av mänsklig 
kontroll, genom sin tydligare form och organisering av 
träd och buskar. Således responderar områdena till olika 
karaktärsmiljöer, den av natur och den av kultur. Genom 
att integrera Spårområdets vildvuxna karaktär som en del 
av Stråkets ordnade form, skapas en större dynamik mellan 
Neptunigångens kulturella och naturliga processer. Detta 
sker genom att fånga in och introducera vegetation från 
Spårområdet, som därmed blir viktiga karaktärsbildande 
element för hela Neptunigången.   

Rumsligt innehåll & materialiteter
Stråkets innehåll blir viktig för att skapa den sociala dimen-
sion som platsen har potential att ge Neptunigången, vilket 
sker genom att tillföra sittmöbler och planteringsbäddar. 
Det rumsliga innehållet är också ett tillfälle åt att ge mate-
rialmässigt samspel med Spårområdet. Trävirke som efter-
liknar tågspårens träslipers fungerar som bastanta sittytor 
och ryggar i platsens sittmöblering. Tågrälsens rosttröga 
stål har stora liknelser i både färg och textur med corten-
stål, som därför utgör stommen i möbleringen. Möblerin-
gen sitter också ihop med upphöjda planteringsbäddar i 
cortenstål. Kanterna på de upphöjda planteringsbäddarna 
viks också in i överkant för att skapa en större visuell tyngd 
åt dess form som sammanfaller med tyngden som uttrycks 
i den bastanta sittmöbleringen (figur 98). Planteringsbäddar i 
marknivå ramas in med kantstöd av cortenstål. Valet att an-
vända vegetationen från Spårområdets varierade flora, ger 
möjligheter för ett flertal tåliga perenner, bienner, annuel-
ler och lignoser. Gabionpelarna som placeras i Spårområ-
det, introduceras även i Stråket, som ett sätt att förankra 
platsens historia i hela Neptunigången (figur 99). Samman-
taget ökar detta på dynamiken och samspelet mellan Park- 
och Spårområdet på detaljnivå, där material, texturer och 
kulörer sammanfaller. 

Stråkets grusyta utgör också en viktig del för platsens ori-
enterbarhet och arkitektoniska helhet. Att undvika större 
ingrepp i markbeläggningen och istället låta grusytan få 
lyft fram mindre infällda markmaterial, sätter grusytan i ett 
större arkitektoniskt sammanhang. Granithällar fälls därför 
in i grusytan, med en riktning som följer Stråkets rumsli-
ga logik, vilket gynnar orienterbarheten. Granithäll med 
rödare ton har valts, med syftet att ge en kulörbrytning 
mot grusytans grå kulör , som gör den synlig på även län-
gre håll. En kontrasterande kulör bidra också till att färre 
granithällar behöver användas för att uppnå en menings-
full förändring av Stråkets grusyta. Detta ger även hållbar-
hetsmässiga vinster, istället för att låta täcka hela eller stora 
delar av grusytan med hårdgjort material. Stråkets form 
skapar ett naturligt flöde som möbleringen och planter-
ingsbäddarna stödjer genom att repetera dess rektangulära 
form. Detta samlar Stråkets formspråk till en enhetligt och 
tydligt struktur som också understödjer flöden genom om-
rådet (figur 100). 

Figur 100: Möbleringen (orangea volymer) och planteringsbäddarna (gröna 
nedsänkningar) utgörs av en repetition av Stråkets rektangulära former, för att 
både skapa en större enhetlig känsla och underlätta för flöden genom området. 
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Figur 98: Perspektiv av Stråkets möblering och planteringsbäddar46



Figur 99: Perspektiv av Stråket som öppnar upp sig mot Kvartscirkeln i bakgrunden
47



Formen och gränsdragningar
Kvartscirkelns grusyta tydliggörs i mötet med omgivande 
gräsytor av samma fris av smågatsten som återfinns i 
Stråket. Frisen tar sig också ut längst den norra bilvägen 
som leder in till området via Skeppsbyggaregatan. Att be-
hålla bilvägen i dess befintliga utformning bidrar till en 
större och tydlig ingång från norr till Parkområdet, som 
även underlättar för underhållsfordon att enkelt kunna nå 
området. Kvartscirkelns ingångar är likt stråkets, generösa 
i skalan och förstärks i dess hörn med vinklade gabionmu-
rar för att tydliggöras som entréer. Frisen av smågatsten 
och gabionerna i Kvartscirkeln och Stråket, bildar ett större 
strukturellt och materiellt samspel, som syr ihop alla delar 
av Parkområdet och ge tydlighet åt dess rumsliga logik. 
Ytan med den kompakterade jorden (som lämnat efter sig 
ett större hålrum i det nordöstra hörnet), hanteras genom 
att förlänga den vall som möter hålrummet, istället för att 
introducera andra former eller konstruktioner på platsen. 
På så sätt kan vallen som form fortsätta att definiera den 
nordöstra periferin, samtidigt som den ger ökad avskärmn-
ing mot trafikmiljön. De grus- och stenhögar som lämnats 
inom Kvartscirkeln, används för att förlänga vallen tillsam-
mans med schaktmassorna som uppstår från utgrävningen 
av planteringsbäddarna i Stråket. Därmed minimeras trans-
portbehovet av material till och från Neptunigången. Det 
lägre stängsel som löper längst tågspåret i öst och de södra 
delarna av Parkområdet, avlägsnas för att tillåta rörelser ut 
på de omgivande gräsmattorna och längst tågspåret.

Rumslig organisering
Platsen är utlämnad till den storskaliga omgivningen i den 
norra och nordöstra periferin, genom en avsaknad av träd 
eller andra strukturer som tar ner skalan från omgivnin-
gen. Att skapa ett motsatsförhållande till Stråkets öppna 
rumslighet genom att istället fylla Kvartscirkeln med en 
volym som får definiera platsen, skapar en intressant ab-
straktion som samtidigt tar ner skalan från omgivningen.  
Att nyttja träd som element för att skapa denna volym 
frambringar samtidigt en tillhörighet till de träd som är kon-
centrerade i Stråket, vilket blir viktigt för Parklandskapets 
helhetsbild. Volymen bildar en formaliserad skog, vilket ut-
gör en fortsättning på den ordnade formkultur som redan 
råder i Parkområdet. Trädvolymens trädtak bildar en större 
inre rumslighet där trädens rörelser, skuggor och ljud 
skapar en lugn och dynamisk plats att vistas i. Kvartscirkeln 
saknar den naturliga riktning för rörelser som Stråket har. 
Detta gör det nödvändigt att organisera formens rumsli-
ga sammansättning på ett sätt som ger god orienterbar-
het. Kvartscirkeln och Stråket har också ett befintligt större 
samspel genom att de delar på samma grusyta och mötet 
mellan platserna blir därför viktigt att adressera. Trädvoly-
mens gränsdragningar formas därför på ett sätt som skapar 
en tydlig gångväg i syd-nordlig riktning. Detta bidrar till en 
tydlig rörelsestruktur som också binder samman rörelserna 
från Stråket. En ökad konnektivitet med tågspåret som står 
i öst blir också viktigt för att öka samspelet och rörelserna 
som uppstår längst tågspåret och inom Kvartscirkeln (figur 

101). Mindre formgjutna betonplattformar placeras därför 
inom tågspåren med ramper till Kvartscirkelns grusyta. 

Rumsligt innehåll & materialiteter
Kvartscirkelns möblering utgörs av likadana material som 
introduceras i Stråket, för att skapa en helhet åt Parkområ-
dets tillförda materialiteter. Möbleringens utformning tar 
dock ett annat uttryck, för att följa den abstraktion som 
skapas utifrån trädvolymen. Möbleringen utgörs därför 
av runda trädbänkar med en stomme i cortenstål och en 
bekväm och tålig sittyta samt ryggstöd i impregnerat trä-
virke (figur 102). Trädbänkens runda form, undviker skarpa 
kanter som saknar riktning åt de rörelser som uppstår un-
der trädtaket, för att inte underminera trädradernas hierarki 
över platsen. Träden skänker också skugga åt trädbänkens 
användning under soliga dagar (figur 103).

PARKOMRÅDET - Kvartscirkeln
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Figur 101: Kvartscirkelns utformning skapar en god konnektivitet med både 
Stråket och Spårområdet
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Figur 102: Perspektiv av Kvartscirkeln under trädtaket med de runda trädbänkarna till vänster i bild. I bakgrunden 
syns tågspåret som sträcker sig i syd-nordlig riktning där också en av de två betongplattor med ramper till omgivande ytor 
kan ses.  49



Figur 103: Perspektiv av Kvartscirkeln under trädtaket med dess södra entré i bakgrunden50



B1 - Befintliga buskar
B2 - Nytt läge för buskar
G2 - Gabionmur vinklad: H:1200mm, B:1500mm, D:400mm (x2)
                                           Material: Gabion i varmförzinkat stål
                                           Fyllningsmaterial: Återbrukad järnvägsmakadam
M2 - Gräsmatta
V1 -  Befintlig Vall
V2 -  Förlängning vall - Fyllningsmaterial: Hämtas från projektplatsen
S1 - Slitlager: Asfaltbetong
S3 - Slitlager: Betongplattor
S4 - Slitlager: Marktegel: Anlagt i Löpförband
                       Material: Återbrukat och nyproducerat marktegel
S5 - Slitlager: Krossgrus: Fraktion 0.8mm
       Material: Kross av bergart
S6 - Slitlager: Betongplatta: Platsgjuten betong, armerad med blästrad slityta. Avsats 200mm ovan marknivå.                       
                                             Kortsidor har ramp till omgivande mark.
S9 - Slitlager: Gatstensfris: Natursten H:100mm, B:100mm, D:100mm (x3)
                                            Material: Återbrukad råkilad gatsten i granit
SB4 - Trädbänk: H:450mm, D:1900mm
                             Material: Sittyta av Impregnerat virke NTR-A. Stomme av Cortenstål

T2 - Nytt läge för träd
TS1 - Tågspår

+00.00 - Höjd (m) från omgivande markytor

Teckenförklaring

PARKOMRÅDET - Kvartscirkeln plan 1:400
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NEPTUNIGÅNGEN - Belysningsplan 1:800

Belysningsprogram
Ett belysningsprogram med både funktionsbelysning och effekt-
belysning tillgängliggör och skapar ett intresse för Neptunigången 
under dygnets mörkare timmar. Från att tidigare vara en plats med 
stora mörka partier som skapar otrygghet, bidrar den nya belysnin-
gen med både ökad trygghet och en ljussättning som sätter fokus på 
områdets nya former, användning och materialiteter.

Spårområdet
Spårområdets funktionsbelysning prioriterar ett enskilt tågspår i 
öst-västlig riktning och det ensamma tågspåret som sträcker sig i 
syd-nordlig riktning. Armaturer fälls in under tågrälsen som lyfter 
fram markmaterialen på ett intressant sätt, samtidigt som de bildar 
ett orienteringsljus för tågspårens gränser (figur 104). De nya ingångar-
na till periferin, betongplattformar och betongstigar ljussätts med 
hjälp av belysningsmaster för att ge god tillgänglighet (figur 105). Ef-
fektbelysning i form av trädbelysning och pollare i de prioriterade 
tågspårens omkringliggande vegetation, lyfter fram vegetationen 
på ett intressant sätt, samtidigt som de förbättrar trygghetskänslan 
genom ökad insyn till omgivningen (figur 106, 107). Delar av områdets 
sittplatser ges också rumsbildande belysning genom trädbelysning 
och pollarbelysning i omkringliggande vegetation tillsammans med 
belysningsmaster riktade mot dess sittytor. 

Parkområdet
Parkområdets funktionsbelysning syftar till att ge goda överblickba-
ra ytor för dess grusstigar och vistelseytor genom belysningsmaster 
(figur 105). Effektbelysning på träd bidrar till att trädens rumsbildande 
former även fortsätter under dygnets mörkare timmar (figur 106). Ge-
nom att belysa sittmöbleringen från marknivå lyfts både möblerin-
gens form och markens textur fram på ett intressant sätt (figur 108). 
Pollarbelysning lyfter även fram vegetationen i platsens planterings-
bäddar (figur 107). Skärmväggarnas närvaro blir särskilt betydelsefull 
under dygnets mörkare timmar, när dess effektbelysning lyser upp 
runt den öppna gräsytan och drar blickarna mot Neptunigången 
från periferin. 

Figur 107: Bilden visar ett exempel 
på vegetationsbelysning. Pollarbelysning 
lyfter fram vegetationen där intressanta 
skuggbildningar också kan uppstå. Be-
lysningen ger även en ökad insyn i den 
täta vegetationen som bidra till en ökad 
känsla av trygghet. 

Figur 104: Bilden visar ett exempel på markbelysning. 
Infälld armatur under tågrälsen överkant, lyfter fram tåg-
spårens krossgrus och träslipers på ett effektfullt sätt, samti-
digt som de ger orientering för tågspårens gränser. 

Figur 108: Bilden visar ett exempel på 
Möbelbelysning. Armaturer längst med 
sittmöbleringens underkant, lyfter fram 
möblernas form och de omgivande ytornas 
texturer på ett intressant sätt. 

Figur 105: Bilden visar ett exempel på 
belysningsmast. Belysningsmaster belyser 
stigar, betongplattformar, betonggångar, 
vistelseytor samt ut över vegetationsytor för 
att skapa ett tillgängligt område med goda 
siktmöjligheter.  

Figur 106: Bilden visar ett exempel på 
Trädbelysning. Markbelysning riktad 
mot trädens stammar och trädkronor 
lyfter fram trädradernas form och rums-
bildande funktion.
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I detta avslutande kapitel kommer en 
dikussion att föras i syfte att samman-
fatta Sparsamhetens estetik i relation 
till arbetets forskningsfråga. Detta föl-
js av en metoddiskussion och arbetets 
slutsatser. Kapitlet avslutas med en ref-
erenslista. 
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Syfte, mål och forskningsfråga
Uppsatsen tog sin början i en nyfikenhet för Sparsam-
hetens estetik och hur denna kunde bidra till kunskapen 
om hållbar gestaltning, vilket också var uppsatsens syfte. 
Genom exemplet Neptunigången i Malmö kunde arbetets 
syfte konkretiseras i ett gestaltningsförslag för att också 
möta arbetets mål. Uppsatsen blev därför inriktad på att 
besvara följande forskningsfråga: 
• På vilket sätt kan Sparsamhetens estetik medvetgöra en ökad förståelse kring 

hållbar gestaltning med Neptunigången som exempel? 

För att besvara forskningsfrågan väljer jag att återkoppla till 
de fundament, principer och strategier från Sparsamhetens 
estetik som gestaltningsförslaget utgörs av. 

Fundamenten
Dee (2012) menar att gestaltning bör utgå från ett formbaserat 
tillvägagångssätt, då former krävs för att stödja det som 
man vill att en plats ska vara. I tidigare gestaltningsproces-
ser har jag oftast utgått från förhållandet mellan form och 
funktion, där Dee (2012) istället diskuterar form i relation till 
dess användbarhet, vilket har styrt tankeprocessen i en något 
annorlunda riktning. Istället för att enbart tillstå en form åt 
en planerad funktion, har tankeprocessen därför varit mer 
fokuserad på vilken nytta som mina ingrepp gett till plats-
ens befintliga- och nya användningar. Dee (2012) fördjupar 
också form som begrepp, genom att också omfatta estetisk 
upplevelse som en del av formens framkomst. Detta förhålln-
ingssätt har varit lärorikt, då estetiska kvaliteter oftast är 
något som jag hanterat sekundärt till skapandet av former. 
Att låta estetiken få en central roll har därför krävt en bety-
dande skissprocess, som framförallt utvecklat mitt hantverk 
för utforskandet av materialens estetiska inverkan på for-
men och dess användbarhet. Exempelvis blev närvaron av 
marktegel ett resultat som utgjordes av dess formskapande 
möjligheter, där varje tegelsten samtidigt bidrar med en 
unik textur och färg som gör ytan estetiskt tilltalande. Att 
markteglet också ökade tillgängligheten till Spårområdet, 
tillsammas med att vara ett förhållandevis hållbart materi-
al, gjorde ingreppet användbart på flera olika sätt. Genom 
att försöka vara uppfinningsrik, blev gestaltningsprocessen 
även starkt förankrat i ett utforskande av att ge ny mening 
åt befintliga former och de upplevelsevärden som redan 

var befästa i Neptunigången. Dee´s (2012) uppmaning om 
att inte utgå från vad man vill att en plats ska vara, utan hur 
former, material och ekologin beter sig, styrde mig också 
starkt åt att försöka skapa ur platsens befintligheter. Nep-
tunigången gav mig samtidigt ett flertal starka former att 
arbeta med, som Spårområdets tågspår och Parkområdets 
geometriska former. Detta bidrog till att gestaltningsproce-
sen inte präglats av nya former i den omfattning som jag 
först trodde att det skulle göra. Dee (2012) lyfter också vikten 
av att vara ödmjuk i gestaltningen, där jag eftersträvat att 
inte bortse från platsens naturliga processer, historia och 
en materialanvändning som utgått från etiska och hållba-
ra aspekter. Jag har istället försökt lyfta fram dessa värden 
och processer som en bärande roll i gestaltningen genom 
att vara “sparsam” med både de befintliga och nya former 
som tillkom i Neptunigången. Utifrån hur jag har tolkat 
kärnan i Sparsamhetens estetik, har detta varit de viktigaste 
fundamenten för min gestaltningsprocess.

Principerna
Att förstå kontexten, är en särskilt viktig aspekt i en gestalt-
ningsprocess menar Dee (2012), då kontexten oftast dikterar 
vad som behövs och inte behövs och det är landskapsar-
kitektens roll att formulera en förståelse för denna. Kon-
texten blev ett viktigt verktyg för att skapa tydlighet åt 
de befintliga formernas gränsdragningar och därtill deras 
rumsliga logik. En sådan utgångspunkt till hur man behan-
dlar kontexten, har jag även resonerat kring i tidigare ge-
staltningsprocesser. Men Dee (2012) pratar också om vikten 
av genomträngliga gränser, som tar hänsyn till både männi-
skor och djurs rörelser på en plats. Detta blev ett nytt sätt 
för mig att behandla en kontext, som fick mig att särskilt 
uppskatta de befintliga trädradernas porositet, som tillåter 
rörelser genom dess form, samtidigt som de bidrar till att 
skapa rumslighet för både människor och djur. Att tänka 
på både människor och djurs möjligheter att kunna röra sig 
i en stad, kan ur ett hållbarhetsperspektiv ses som särskilt  
viktigt, då naturliga habitat försvinner och fragmenteras 
när våra städer blir allt tätare. 

Att vara anspråkslös och sinnrik menar Dee (2012) är att 
frigöra en från egoistiska självuttryck och istället bli mer 
resursstark i sitt kreativa tänkande. Ur detta synsätt kan 
därefter bättre platsspecifika och orginella lösningar up-
pstå enligt Dee (2012). Tillsammans med ett utforskande 
av kontexten var det i tankar om att vara anspråkslös och 
sinnrik, som Neptunigångens förändringar tog fart i ge-
staltningsprocessen. Genom särskilt observationerna fick 
jag en förståelse för upplevelsevärdet som den vildvuxna 
vegetationen gav Spårområdet, men också hur tågspåren 
som form, ytterligare kunde stödja detta värde med min-
imala interventioner. Jag såg också en potential i den när-
mast färdiga parkstruktur som uppstått i Parkområdet. En 
avsaknad av möjligheter att sitta ned, blev sedan det prak-
tiska behov som jag applicerade i båda områden. Jag ser en 
koppling till den temporära gestaltningen i dessa typer av 
handlingar som Dee (2012) pratar om, som ger utrymme för 
att testa och experimentera kring olika gestaltningslösning-
ar. Detta innebär också att man måste våga göra fel och där 
ens misstag kan utvecklas till bättre gestaltningskunskaper 
över tid. Dee (2012) menar också att man inte ska förlita sig 
på formella lösningar, då detta kan påverka det kreativa 
skapandet. Jag menar att tidigare utarbetade gestaltning-
slösningar kan fungera i andra sammanhang om de anpas-
sas och utvecklas till projektplatsens rådande behov. Detta 
kan återkopplas till hur ens hantverk för gestaltningspro-
cesser kan utvecklas i takt med att våga pröva nya sätt att 
lösa problem, samtidigt som man kan dra nytta av tidigare 
erfarenheter. Människans kreativa förmåga är också alltid 
begränsad, vilket dessa två handlingar innefattar. Att vara 
anspråkslös och sinnrik fick mig därför att också tänka på 
hur viktigt det kan vara att involvera medborgardialog i en 
gestaltningsprocess, även om detta inte skedde i mitt ge-
staltningsförslag. Detta då lokalkunskap om ett område, 
eller en specifik plats, kan vara mycket värdefullt i en ge-
staltningsprocess tidiga skeden. Detta kan sedan utgör en 
viktig grund för att hjälpa landskapsarkitekten att skapa 
platsspecifika och originella gestaltningslösningar. 

Parkområdets uppbyggnad representerade också en tyd-
lig koppling till mänskliga handlingar och därmed till en 
kulturell betingelse, i motsats till Spårområdet som primärt 
uttryckte naturen genom de processer och former som dess 
vegetation hade bildat egenhändigt. Jag funderade på hur 
jag skulle förhålla mig till dessa kultur- och naturvärden, 
där Dee (2012) menar att en förening av dessa kan skapa  
särskilt intressanta upplevelser. Spårområdet utgick främst 
från att upptäckas genom rörelser, där tågspåren fungerar 
som viktiga transportörer genom den vildvuxna vegetatio-
nen. Tågspåren är samtidigt en representation för platsens 
historia och ursprungliga användning. Det fanns därmed 
redan ett intressant möte mellan naturen och områdets kul-
turhistoria, som också upplevs i tid och rum genom rörels-
erna. Särskilt då vegetationen uppträdde i olika skalor, som 
gav ett föränderligt landskap att röra sig genom. Parkom-
rådet saknade denna intressanta dynamik mellan kultur 
och natur. De tillförda planteringsbäddarna med vegeta-
tion som var inspirerad från Spårområdet, blev därför ett 
sätt att skapa dramatik i Parkområdet, genom att låta mer 
obeständiga element (vegetationen) få ta plats i dess ord-
nade former och skapa en större dynamik mellan kulturel-
la och naturliga processer. För att kunna förstå hur kultur 
och natur kunde samverka, fungerade därför Dee´s (2012) 
tidsmässiga uppdelning mellan beständiga, obeständiga och 
mångtydiga former och element som ett förenklat ramverk 
som medvetgjorde en förståelse för hur särskilt material 
och immaterialiteter kunde sammankopplas tidsmässigt. 

Att gestalta utifrån naturens språk, vilket Dee (2012) menar är 
att arbeta med våra sinnen snarare än det som vi uppfattar 
visuellt, blev en påminnelse om vegetationens kvaliteter ge-
nom hela gestaltningsprocessen, som sträcker sig bortom 
dess visuella estetiska- och formgivande egenskaper. Den-
na handling bidrog därför till reflektioner kring ljud i ge-
staltningsprocessen, som inte enbart fokuserade på buller 
och mätningar av decibelnivåer. Istället öppnade det upp 
för tankebanor kring att det finns stora möjligheter för att 
arbeta med utformning av ljud, där material och element 
kan förstärka känslan av både natur och rum. 



Strategierna
Att arbeta med abstraktioner är en kraftfull gestalt-
ningsstrategi som jag använt i tidigare gestaltningspro-
cesser. Möjligheten att tillämpa denna strategi utifrån ett 
djupare underlag, är dock något som jag tidigare saknat. 
Fundamenten och principerna skapar detta djupare under-
lag, som åskådliggjorde olika aspekter av Neptunigången, 
vilket gav mig både idéer och argument för abstraktion-
er att tillämpas. Exempelvis den större trädvolym som 
uppstod i Kvartscirkeln. Den framkom som ett motsats-
förhållande till Stråkets inre öppenhet, men också dess mer 
utsatta situation till omgivningens kontext, vilket gav argu-
ment för dess närvaro. Att förstå hur olika material kan dra 
nytta av varandras motsatser, blev också enklare att förstå 
genom den materialkunskap som jag införskaffade via lit-
teraturstudierna samt exkursionerna. En större förståelse 
om särskilt materialens textur, kulör och åldringsprocess 
underlättade därför stort i tillämpandet av abstraktioner. 

Uteslutningar är en strategi som Dee (2012) menar likt ab-
straktioner, kan användas för att framhäva något särskilt. I 
mitt fall öppnade detta synsätt upp för en reduktion av de 
överväxta tågspåren, som bidrog till ett nytt sätt att upple-
va Spårområdet på. Interventioner, som i grunden utgörs av 
modifikationer av något befintligt, är en handling ämnat åt 
att sätta igång kulturella och naturliga processer på en plats 
menar Dee (2012). Möbleringen som tillkom i Stråket, blev 
en viktig intervention med syftet att ge liv åt Stråkets redan 
etablerade form (grusytan). På så sätt kan både uteslutning-
ar och interventioner också sägas vara handlingar ämnade 
åt att skapa uppmärksamhet åt något särskilt. Dessa han-
dlingar kom därför fram i gestaltningsprocessen som åt-
gärder för att försöka förändra och styra sättet som en plats 
eller landskap kunde upplevas på. 

Att vara återhållsam, är att lämna ett landskap så intakt som 
möjligt och möta nya användningar med få tillägg genom 
att också våga göra mindre menar Dee (2012). Detta menar 
jag, kräver en omsorg och förståelse för befintliga värden 
och användningar, vilket kan återkopplas till en nödvändig 
ödmjukhet inför projektplatsen. Att vara återhållsam blev 
också ett sätt för mig att tänka självkritiskt, då jag konstant 
funderade på om jag gjort för lite eller för mycket för att 

skapa en meningsfull förändring. De infällda granithällarna 
i Stråkets grusyta, blev ett exempel på att vara återhållsam i 
min mening, då de satte grusytan i ett större arkitektoniskt 
sammanhang med minimala tillägg. 

Att vara sinnrik gav också en uppfattning om hur jag kunde 
vara sparsmart med de material som fanns tillgängliga i Nep-
tunigången. Möjligheten att förlänga kullen i den nordöstra 
delen av Parkområdet blev ett sätt att vara sparsmart med 
de resurser som fanns tillgängliga på platsen (grushögarna 
i kvartscirkeln) och som frigjordes genom fysiska ingrepp 
(schaktmassorna från utgrävningen av planteringsbäddar-
na i Stråket). Järnvägsmakadamen blev också ett material 
som flyttades runt inom Neptunigången, där den nyttjades 
både funktionellt som ljudbarriär, men också som ett mate-
rial för att påminna om platsens historia på ett nytt sätt. Att 
vara sparsmart är därför inte bara ett sätt att tillgängliggöra 
material från en projektplats och minska på avfall, utan det 
ger också möjligheter för att skapa en lokal förankring och 
ny mening åt platsens befintliga materialiteter. 

Dee (2012) menar att gestaltade miljöer som saknar samspel, 
har svaga förutsättningar för att fungera. Utifrån detta 
blev platsanalysen särskilt viktig, som gav en helhetsbild 
av Neptunigångens fysiska sammansättning och hur denna 
nyttjades av allmänheten. Exempelvis blev det uppenbart 
att de flera upptrampade stigar som uppträdde i Spårområ-
det, vittnade om en brist på planerade vägar i syd-nordlig 
riktning. Genom att ersätta dessa stigar med bättre slitlager 
av både platsgjuten betong och marktegel, kunde ett bät-
tre fysisk samspel uppstå mellan Spår- och Parkområdet, 
samtidigt som större fysiska ingrepp kunde undvikas. Ge-
nom att använda gemensamma materialiteter och även in-
troducera vegetation från Spårområdet till Parkområdet, 
kunde också ett materiellt samspel uppstå som binder ihop 
Neptunigången som plats. Att tidigt i en gestaltningspro-
cessen undersöka befintliga materialiteter och element kan 
därför bli  ett viktigt underlag för att skapa samspel genom 
exempelvis interventioner, där befintliga materialiteter kan 
samspela med nya materialiteter. 

Metodiskussion
Gestaltningsförslaget blev ett väldigt personligt förslag, 
som till stor del berodde på att arbetet inte utgått från ett 
redan utarbetat planprogram. Av den orsaken blev det nöd-
vändigt att “vända på varje sten” för att komma framåt i 
gestaltningsprocessen. Platsanalysens tillvägagångssätt blev 
därför viktig, som växte fram ur aspekter hämtade från 
Sparsamhetens estetik. Detta gav stöd för vad jag behövde 
undersöka för att förstå funktionella, fysiska, dynamiska, 
materiella och immaterella aspekter av Neptunigången. 
Platsanalysen gav mig därefter förutsättningar till att förstå 
hur dessa aspekter kunde påverkas av gestaltningsförslag-
ets förändringar. Neptunigångens 20 000 m² var samtidigt 
en utmaning att hantera, där jag blev tvungen att balansera 
mellan detaljrikedom och översiktliga förändringar. Jag 
blev därför också tvungen att förbise vissa delar av Nep-
tunigången utifrån arbetets tidsram. Exempelvis valde jag 
att inte utveckla förutsättningarna för den övergivna tåg-
bron och Turbinkanalens vattenmiljö, vilket annars hade 
varit intressant att utforska. Neptunigångens omgivning 
utgörs också av en pågående stadsomvandlingaprocess, 
som jag var tvungen att förhålla mig till. Ett problem som 
uppstod var att det inte fanns något detaljerat planmateri-
al för hur Neptunigångens norra och södra kontext skulle 
förändras (industribyggnaden i norr och gymnasieskolan 
i syd). Ett mer detaljerat planmaterial kring dess framtida 
förändringar, hade troligtvis påverkat gestaltningsförslaget 
i en annan riktning gällande särskilt Neptunigångens rörel-
seapparat. 

Det går att rikta kritik till mitt val att så tungt vila på Dee’s 
(2012) gestaltningfilosofi, där teorier från fler författare hade 
kunnat berika gestaltningsprocessen. Samtidigt så utgörs 
Sparsamhetens estetik av en omfattande begreppsapparat 
som gett olika ingångar till gestaltningsprocessen. Materi-
alkapitlet blev också ett viktigt stöd genom gestaltningspro-
cessen och är något som jag önskar att jag hade utvecklat 
mer. Arbetets tidsram gjorde dock att jag förhöll mig till att 
utforska brett för att skapa en bättre helhetsbild av olika 
material. Framförallt gjorde materialkapitlet det möjligt att 
enklare och effektivare göra olika avvägande mellan mate-
rialens hållbarhet, beständighet och estetiska kvaliteter. 

Besöket på Malmö Återbyggdepå gav också en viktig insyn 
kring vilka typer av återbrukat material som kunde intro-
duceras i gestaltningsförslaget. Om där hade varit mer tid, 
hade det varit intressant att intervjua landskapsarkitekter 
som nyttjar en resurs som Malmö Återbyggdepå, för att 
få en större kännedom kring hur professionen praktiskt 
nyttjar dessa typer av materialresurser och vilka utmaningar 
som där finns med att använda återbrukat material. Det-
ta skulle också kunna vara en intressant frågeställning för 
vidare studier kring hållbar gestaltning och särskilt material 
i kretslopp. 

Slutsatser
Sparsamhetens estetik är en gestaltningsfilosofi som varit 
svår att greppa stundtals, då begreppen som Dee (2012) ly-
fter i många fall är svåra att tolka och ger inga klara svar på 
hur de specifikt ska implementeras i en gestaltningsprocess. 
Sparsamhetens estetik fungerade därför mer som ett bräde 
att bolla mina tankar och idéer mot, vilket har satt mina 
förkunskaper till sin spets. Detta har samtidigt varit lärorikt 
och bättre hjälpt mig förstå vad jag gjorde och varför. En 
viktig slutsats av detta är dock att Sparsamhetens estetik 
har gett mig nya sätt att närma mig en projektplats, genom 
en begreppsapparat som gjort det möjligt att strukturera 
gestaltningsprocessen i en riktning som utgått från hållbar-
hetsmässiga handlingar, där också estetik haft en central 
roll. Att först utgå från en plats befintligheter, har också 
gett en större uppskattning för återbruk av både former 
och material och att kunna utforska dess potential för nya 
användningar, samt att vara ödmjuk inför de ingrepp som 
görs på en plats. Då många projektplatser redan innefattar 
någon form av bebyggelse, ser jag detta som en särskilt 
viktig kunskap som jag tar med mig från arbetet. En större 
miljömedvetenhet har också växt fram ur en ökad materi-
alförståelse som utmanat mig till att försöka ta fram lösning-
ar som både är hållbara, beständiga och estetiskt tilltalande. 
Slutligen vill jag säga att mitt arbete inte ska ses som en 
mall för Sparsamhetens estetik. Istället är min förhoppning 
att jag med detta arbete kunnat väcka en nyfikenhet för 
en gestaltningsfilosofi som erbjuder olika infallsvinklar till 
hållbar gestaltning, utan att åsidosätta estetiska värden. 
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