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SAMMANFATTNING

Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra
till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom
Agenda 2030.
Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet
förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess
rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och
varierade rum för rekreation i Helsingborg. Särskild vikt har lagts
vid att förstå platsen både i dagens och gårdagens kontext och sen
applicera kunskapen vid gestaltningen.
Arbetet resulterar i ett gestaltningsförslag för tre platser längs
ett stråk med ny kodning. Gestaltningen av platserna utgår från
platsspecifika rekreations- och naturvärden. För att öka läsbarheten
och det immateriella värdet i den urbana grönskan togs även
naturpedagogiska inslag in i gestaltningen.

ABSTRACT

This thesis is based on the concept of designed living environments
and the question of how our everyday landscape can contribute to
increased health and well-being, one of the 17 global goals within
Agenda 2030.
Through site visits, literature studies, sketching and an open
mind-set, an existing green space (stråk) is examined to see its
recreational potential and how these can be developed into public
and varied spaces for recreation in an urban everyday landscape.
Special emphasis has been placed on understanding the site in both
the context of today and yesterday.
The work results in a design proposal for three sites along a trail
with new coding. The design of the sites is based on site-specific
recreation and nature values. In order to increase the readability and
intangible value of the urban greenery, nature pedagogical elements
were also included in the design.
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A city is more than the sum of its inhabitants.
It has the power to generate surplus of amenity,
which is one reason why people like to live in
communities rather than in isolation.

Gordon Cullen (1961:7)
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frågeställning, val av metod,
målgrupp och avgränsning.

10

BAKGRUND
Miljön där vi verkar och bor har blivit allt viktigare på den politiska agendan. Sedan 2018
har Sverige mål för den gestaltade livsmiljön som lyder:
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat
samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att
påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.
När begreppet gestaltad livsmiljö tog sig in i politiken skiftades fokus på arkitekturens roll
i samhället. Från att arkitektur förknippats med en speciell stil eller estetik, till att fokusera
på dess avgörande roll i hur en stad används och upplevs (Arkdes 2020). När pandemin
bröt ut i Sverige och resten av världen 2020 blev den miljö vi rör oss i varje dag, vårt
vardagslandskap, ännu viktigare. I och med pandemin diskuterades städers utformning
och omformning för att kunna ge invånarna hälsosamma miljöer att vistas i för att skapa
mer resilienta samhällen för framtiden (Kvint 2020).
När hemmet blev basen för både arbete och fritid och vi blev tillsagda att hålla avstånd,
letade sig allt fler ut till naturen för utflykt, men också som tillflykt (Vetenskapsradion
2020). Det är allmänt känt att naturen får oss att må bättre, genom att vistas i närhet av
grönska upplever vi mindre stress och ökat välbefinnnande. Även Folkhälsomyndigheten
(2020) intygar detta, men påpekar att en förutsättning för att ta del av dessa hälsofördelar
är att naturen finns i närheten av där vi bor. Att de offentliga rummen är betydande för att
skapa hälsa, men också för sammanhang och ekosystemtjänster, lyfter Boverkets (2020)
rapport Arkitektur och gestaltad livsmiljö, Sammanfattning av Boverkets arbete 2018 - 2020
som ett viktigt område att arbeta vidare med. En svårighet som samma rapport tar upp
är att medel läggs på att anlägga parker vid nya exploateringsprojekt, men för befintliga
grönområden är det betydligt svårare att hitta finansiering för upprustning och förvaltning.
Hälsa och välbefinnande är ett av de 17 globala mål som Agenda 2030 tar upp för att skapa
hållbar utveckling världen över och mål som Sverige jobbar aktivt med att uppfylla. Att
skapa en hållbar samhällsutveckling innebär inte bara att skapa nytt, utan även att utveckla
och förvalta befintliga områden (Boverket 2020). Detta examensarbete kommer därför
undersöka hur rumsliga kvalitéer kan utvecklas och skapas i ett befintligt grönt stråk i
Helsingborg om medel skulle läggas på det befintliga och hur fler och varierade, rekreativa
rum därmed skulle kunna ta plats i staden.
Till vänster: Flygfotografi över Närlunda, Elineberg & Malmöleden mot söder (området för projektet), fotograferat
juni 1982 (Ur Helsingborgs museers samling/Nils-Åke Siversson)
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MÅL OCH SYFTE
Målet är ett arbete som undersöker hur landskapsarkitekturens kunskapsfält och
metoder kan skapa offentliga rekreativa rum och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer för de
(när)boende med utgångspunkt i platsspecifika naturkvaliteter i ett befintligt grönt stråk.
Syftet med arbetet är att gestalta och utforma ett förslag som ökar de rekreativa
kvalitéerna i ett befintligt grönt stråk genom att tillämpa landskapsarkitekturens verktyg
och process genom insikter som är resultatet av platsbesök och skissarbete.

FRÅGESTÄLLNING
Hur kan ett befintligt stråk genom gröna miljöer undersökas och utvecklas för att erbjuda
stadens invånare varierade rum för rekreation i vardagen?
Rekreation i detta arbete avser dagens betydelse från Svensk ordbok (2021):
återhämtning av krafter genom vistelse i avkopplande miljö.
Samt tidigare betydelser som går att hitta i Svenska Akademins (1957) ordbok:
1) (†) återfödelse, nyskapelse. Menniskio-Slächtetz recreation och regeneration eller födelse på
nytt. Sylvius Mornay b 3 a (1674).
2) förhållandet att rekreera sig; återhämtning av krafterna (efter en ansträngning l. sjukdom o.
d.), stärkande ombyte (i sysselsättning l. miljö o. d.) l. vila, vederkvickelse, uppfriskning; stundom
övergående i bet.: förströelse, tidsfördriv, (upplivande) nöje; ofta konkretare. Brahe Oec. 46
(1581).
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METOD
I genomförandet av arbetet har tre metoder för forskning inom arkitektur varit centrala:
Design research, platsbesök till fots samt en litteraturstudie, vilka presenteras mer i detalj
nedan.
DESIGN RESEARCH
Arbetet har använt sig av Frasers (2013) definition av design research vilket bygger på att
skapa ny kunskap genom genomförandet av projekt inom arkitektur i kombination med de
mer traditionella arbetssätten inom forskning som att tänka, skriva, testa, verifiera, dela
och diskutera.
En viktig skillnad mellan praxis inom arkitektur och forskning inom arkitektur ligger
i forskningens fokus på att skapa nya insikter och kunskap i genomförandet av projekt,
där undersökningarna genomförs med en öppenhet att använda de tekniker som
finns tillgängliga för arkitekter samt att den kreativa aspekten utgör en grundpelare i
genomförandet av projektet.
PLATSBESÖK TILL FOTS
Den andra metoden som använts i arbetet är att röra sig till fots, med andra ord att gå. Denna
metod motiveras som relevant för att få en kroppslig uppfattning om projektområdet och
dess kontexts karaktär, kvalitéer och potential för förändring.
Genom att befinna och röra sig i landskapet som är i fokus skapas ökad möjlighet att
upptäcka relationer, atmosfärer, dynamik och element i det urbana landskapet som inte
går att upptäcka på annat sätt. Andra motiv för att använda gåendet inom arkitekturforskning är att det kan hjälpa till i identifierandet av problem, forskningsfrågor och idéer
under projektets gång (Schultz & van Etteger 2016). Även Francesco Careri (2017) menar
att gå som metod både kan ses som ett kognitivt verktyg och som ett designverktyg, för
genom att gå undersöker vi och synliggör landskapet och då kan vi även hitta nya sätt att
förändra det.
Att gå som metod kan utformas på olika sätt, vissa metoder innefattar mer planlöst
vandrande andra är mer strikt i sin utformning. I detta projekt valdes en mer ostrukturerad
metod. Detta för att ge möjlighet att låta sig ledas av platsen och för att hitta de platser som
väckte intresse och frågor vilket i sin tur ledde arbetet vidare. För arbetets platsbesök har jag
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tagit inspiration från Diedrich et al. (2014) och metoden The travelling transect. Den bygger
på idén att kunskap om ett landskap skapas genom att befinna sig och röra sig i det. Fokus
ligger på att se de efemära och temporära aspekterna i landskapet med alla ens sinnen och
låta det föra gestaltningarbetet vidare. Till största del utfördes platsbesöken inom gränsen
för projektområdet, men även strukturer utanför arbetsområdet undersöktes för att få
förståelse för områdets kontext i staden.

LITTERATURSTUDIE
En litteraturstudie gjordes för att få större förståelse för begreppet stråk och vad som gör
att de gröna miljöerna i staden kan anses vara rekreativa. Litteraturstudien fokuserade på
vetenskaplig litteratur, kommunala dokument från Helsingborg samt litteratur från tidigare
kurser, främst kurserna Dynamic Vegetation Design och Urban forestry och litteratur av
Roland Gustavsson och Björn Wiström, vilka även gav inspiration till gestaltningsförslaget.
Litteraturen hittades till största del med hjälp av SLU:s bibliotek och deras sökmotor
Primo.

arbetsplan

KLAR

platsbesök

LITTERATURSTUDIE

tvivla

(& fortsätta)

skissa
testa
utforska
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FIGUREN VISAR MIN
UPPLEVDA & FÖRENKLADE
ARBETSPROCESS (VIT LINJE)
OCH HUR JAG VISUALISERADE
GENOMFÖRANDET I BÖRJAN
(MÖRKA PILAR). CIRKLARNAS
STORLEK SYMBOLISERAR PÅ
ETT UNGEFÄR HUR TIDEN FÖR
ARBETET SPENDERATS.

ARBETETS TRE TILLTÄNKTA MÅLGRUPPER
Arbetet vänder sig till studenter och verksamma landskapsarkitekter för att ge exempel
på hur befintliga stråk kan undersökas, uppdateras och förbättras kring sina befintliga
rekreations- och naturvärden.
Arbetet vänder sig även till Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad som hjälpte
mig att hitta en verklig kontext att förankra mitt arbete i.
Jag vänder även arbetet till mig själv för att jag ville få insikt över vilka kunskaper och
färdigheter fem år vid Landskapsarkitekt-utbildningen har gett mig och även insikt i vilka
kunskaper och färdigheter jag kände ett behov av att utveckla innan jag tar examen.

AVGRÄNSNING
Detta arbete kommer fokusera på det gröna stadsrummets gestaltning utifrån
fotgängarens perspektiv och hur landskapsarkitektur kan skapa rum för rekreation
i stadens vardagslandskap. Arbetet avgränsas även genom att fokusera på ämnet
landskapsarkitektur och stadsrummets utformning och hämtar främst sin teoribildning
från dessa kunskapsfält. Gestaltningsförslaget förväntas skapa flertalet ekosystemtjänster
och ökad biologisk mångfald i området, men eftersom fokus i arbetet ligger på
landskapsarkitekturen som en rumsskapande diciplin kommer inte de aspekterna få
särskilt stort utrymme i arbetet.
En geografisk avgränsning har skett för gestaltningsförslaget, den långsmala remsa natur
som går öster om Malmöleden mellan bostadsområdena Elineberg och Närlunda.
För gestaltningen av området vid Gåsebäcken antas dagens trafiklösning få en ny
utformning, där den befintliga vägen närmast Gåsebäcken enbart kommer trafikeras
av gång- och cykeltrafikanter enligt det fjärde alternativet i Trafikutredning av kopplingar
Närlunda-Elineberg, konsekvensbeskrivning av fyra trafikalternativ (Ramboll 2019).
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FÅGELBÄR
Prunus avium

Kanske kan man se vandrandet som en
”indikatorart”, för att använda en term
från ekologin. En indikatorart visar hur ett
ekosystem mår, och om den är utrotningshotad
eller har minskat i antal kan det vara en tidig
varningssignal om problem i hela systemet.
Vandrande är en indikatorart för frihet och
glädjeämnen av olika slag: fritid, fria och
lockande miljöer och fria kroppar.
Rebecca Solnit (2017:370)

teori
I det andra kapitlet skapas en
överblick av vad forskning erbjuder
inom ämnet rekreation. Även den
urbana skogen som rumsbildare
presenteras och begreppet stråk
samt exempel på befintliga
rekreationsstråk.

REKREATION & LANDSKAPSARKITEKTUR
Grönska i staden anses generellt vara en viktig faktor för att skapa livskvalitet och hälsa
i den urbana miljön. Speciellt den visuella exponeringen av natur och gröna miljöer har
visat sig vara viktig för människors återhämtning från stress (Ulrich et al. 1991).
Vilket i sin tur kan tolkas som att alla gröna inslag i staden leder till bättre hälsa.
För att definiera olika karaktärer som är viktiga för utvecklandet av de rekreativa värdena
i stadens grönstruktur har åtta olika upplevelsevärden kartlagts: mångfald, rymd, rofylld,
natur/vild, skyddad, öppet, social och kultur (Grahn & Stigsdotter 2010; Stoltz & Grahn
2021). I följande avsnitt kommer vad som kännetecknar de olika upplevelsevärdena att
förklaras lite närmre, jag reflekterar även över vilka platser jag associerar dem till.
Ett upplevelsevärde som antas vara svårare att acceptera i det urbana landskapet är natur
som går åt det mer vilda hållet, även om det antas ge en viktig kontrast och hälsofördelar
i vår annars urbant ordnade tillvaro (Konijnendijk & Annerstedt 2012). En anledning
till detta är att den vilda naturen ofta kan väcka upplevelse av otrygghet. Faktorer som
spelar in för att acceptera mer vilda rum i staden är gestaltningen, möjlighet till överblick,
växtlighetens täthet och karaktär samt skötsel, speciellt med hänsyn till de naturlika
planteringar som planterades under 70- och 80-talet i Sverige (Jansson et al. 2013).
Dessa insikter antas vara viktiga i det fortsatta gestaltningsarbetet eftersom området till
stor del består av denna typ av planteringar.
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MÅNGFALD
SKYDDAD

SOCIAL

NATUR/ VILD

KULTUR

ROFYLLD

ÖPPET
RYMD

Figur baserad på Stolz & Grahn (2021).
De åtta upplevelsevärdena kan ses i relation till varandra, som axlar där exempelvis Natur och
Kultur står på varsin sida av axeln. Det finns även en idé om närhet där exempelvis Social ofta
samspelar med de närliggande Mångfald och Kultur. Beroende på hur stort grönområdet är finns
det även större möjlighet att rymma ett bredare spektra av upplevelsevärdena.
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ROFYLLD
En lugn och trygg miljö, utan stök och oljud där en upplever att man kan
återhämta sig utan att störas av andra människor (Stoltz & Grahn 2021).

Den första plats jag kom att tänka på är en plats som
inte ligger i staden, eller ens i närheten. Det är en
väns landställe som ligger vid en sjö i den östgötska
skogen. Där finns en brygga som barrskogen ramar
in. Ibland bryts tystnaden tillfälligt av de motorbåtar
som kör förbi längre bort.
När jag söker efter återhämtning och rofyllda platser
i staden, är det platser där det finns en lugnare rytm.
Det kan vara så enkelt som en parkbänk vid vatten
där det går att fokusera på vattnets rörelse istället
för bilarnas rörelse längre bort.

Amandas brygga i Blåkulla, Östergötland

RYMD
Platser som upplevs som ett större sammanhang, som ger en känsla av
rymd (Stoltz & Grahn 2021).

Jag växte upp i ett villakvarter i närheten av där
staden gick över till åkerfält och den skånska
slätten. Där finns ett promenadstråk som inte har
någon direkt skyltning, men som ändå har namnet
Hönsarundan.
Stråket går till viss del på en gammal landsväg precis
i utkanten av villabebyggelsen. Där breder åkerfälten
ut sig och man ser stadsbebygggelsen som öar
mellan fälten och gårdarnas alléer som silhuetter mot
horisonten.

Kristian & Beck på Hönsarundan, Eslöv
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SOCIAL
En plats där vi kan mötas och umgås med andra människor och förknippas främst med urbana miljöer (Stoltz & Grahn 2021).

Till skillnad från att hitta rofyllda platser i staden
så är stadens mötesplatser enkla. Stadens torg och
parker har jag använt som en förlängning av mitt
vardagsrum när lägenheten inte räckt till.
Jag tänker på en fin höstdag när det visserligen var
kallt, men solen sken och jag och två vänner skulle
luncha, men det kändes för tråkigt att sitta inne. Så
vi tog vår gryta till min granne Folkets park och satte
oss i den del där vi kunde få vara lite lagom ifred, men
ändå se lite folk i parken.

Nellie och Käck i Folkets park, Malmö

MÅNGFALD, ARTRIK
Variation och komplexitet i miljön kan ske i exempelvis texturer, form och
doft (Stoltz & Grahn 2021).

I slutet av första året på SLU åkte klassen till Öland
för att öva oss i att nyckla växter med en flora. Där
fick vi se det stora allvaret, de sällsynta orkidéerna
som lever på ön och de artrika blomsterängarna .
Det som kanske kan ses som kruxet med mångfald
är att även om vi ser det som något positivt så kan
det ofta uppfattas som stökigt och utan en tydlig
ordning. Vilket kan bli lite knepigt att ge rum i
den ordnade staden där vi gillar att snabbt kunna
överblicka och ha kontroll.

En blomsteräng på Öland -16 återskapad från minnet
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KULTUR
Kan i princip innebära alla spår av mänsklig aktivitet och den natur som
inte har ett utseende av att vara vilt. Detta värde kan upplevas genom
spår att människan brukat jorden eller påverkat platsen på annat sätt i
motsats till upplevelsevärdet natur (Stoltz & Grahn 2021).

Versaille, kan ses som ett praktexemplar av kulturellt
värde, men även ovan nämnda Folkets park.
Det finns många platser i stadens landskap som har
ett kulturellt värde, men ofta värderas vissa platser
högre. En park som funnits och bevarats länge
tillskrivs för det mesta ett högre kulturellt värde,
medans de mindre parkerna och grönområden som
kanske inte ligger i stadens centrum riskerar att få
mindre omsorg.

Måns på en parkbänk i Versaille, Frankrike

ÖPPEN

Att platsen upplevs som ett öppet rum där flera olika typer av aktiviteter
kan ta plats, men även att det finns möjlighet till utblick och överblick
(Stoltz & Grahn 2021).

Denna plats förankrades snabbat i mitt medvetande
i stadens kontext, i form av stadens parker med stora
välklippta gräsmattor. Där är det enkelt att lägga ut
en filt och umgås med vänner. I mitt huvud är den
första bild som kommer upp en sommardag, men jag
tänker även på fina vinterdagar när människor sitter
på parkbänkarna med termoskaffe.

En härlig dag på Lördagsplan, Malmö
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NATUR, VILD
Miljö som inte verkar påverkad av människan utan verkar ha uppstått
av sig själv, en vild och ej tillrättalagd natur. Ofta anses den kräva stora
områden, men även enskilda element som gamla träd eller en naturligt
formad stenbumling kan skapa detta värde (Stoltz & Grahn 2021).

Vild får mig att tänka på platser utanför staden, på
naturreservat och strövområden som den på bilden.
En vild plats som fanns i närheten av där jag
bor var en större ödetomt där björkdungarna,
björnbärssnåren och de gamla krokiga päronträden
hade fått rå sig själva ett bra tag. Antagligen hade
det varit en plantskola eller ett koloniområde tidigare.
Området användes av flera för att rasta sina hundar
eller gå en liten promenad.
Men eftersom det skulle byggas bostäder på tomten
fick björkarna och björnbärssnåren stryka på foten,
men några av de krokiga päronträden fick stå kvar.

Rebecca på en dagsutflykt till Söderåsens nationalpark

SKYDDAD
Platsen upplevs skyddande eller likt en fristad (Stoltz & Grahn 2021).

Skyddad var ett värde som jag länge hade svårt
att visualisera, men sedan kom jag att tänka på
bänken där det alltid satt en person under min
morgonpromenad. Efter ett tag la jag märke till att
det var samma person som satt på samma bänk
vid ungefär samma tidpunkt. Bänken har utblick
över kanalen, bakom den växer det en allé av
hästkastanjer och gatan fungerar som bilparkering
med inte särskilt mycket rörelse.
Därför tänker jag att skyddad kanske ibland är så
enkelt som en bänk som en kan ta i anspråk för en
kort stund eller återkomma till varje morgon.

En bänk i staden, Malmö
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DEN URBANA SKOGEN
Skogen är ett begrepp som associeras till rekreation för många svenskar och för många
är det ett utflyktsmål för återhämtning. I arbetet kommer begreppet urban skog användas
för att definiera projektområdet istället för det tidigare använda begreppet naturlik
plantering. Begreppet urban skog spelar an på FAOs (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) definition av Urban forests, där den urbana och peri-urbana
skogen innefattar alla stadens träd, oavsett om de växer i ett större woodland, i mindre
skogsdungar eller som solitärer i det urbana och peri-urbana landskapet. Tillsammans
utgör dessa delar ryggraden för den gröna infrastrukturen där alla delar, stora som små är
viktiga i nätverket (FAO 2017). Genom att använda begreppet urban skog, vill jag visa på
den viktiga roll all grönstruktur har i landskapet och att det inte enbart behöver vara en
viss areal, eller av en viss karaktär för att anses vara viktig.
Skogens unika karaktär jämfört med övriga landskapselement är det inre rum som träden
skapar tillsammans. För att skapa och definiera dessa rum används de vertikala och
horisontella strukturerna i skogen. I den urbana skogen som ska ge rum för rekreation är
det viktigt att utgå från hur skogen upplevs till fots. Detta kan innebära att se till höjden
på krontaket och krontakets ljusinsläpp, men lika viktigt blir buskskiktet och fältskiktet.
Alltså de skikt som vi befinner oss allra närmast när vi rör oss i skogen. Skogens struktur
innebär dock inte enbart de delar som täcks av trädens krontak utan även de områden i
skogen som är öppna (Figur A), halvöppna (Figur B) eller stängda (Figur C). Tillsammans
kan de olika strukturerna skapa både kontrast och harmoni när en rör sig emellan de olika
rummen. En annan dimension av skogens struktur är vegetationens ålder, en skog där
det finns spridning inte bara i arter utan även i ålder skapar ett mer variationsrikt rum än
om vegetationen skulle vara jämnårig (Gustavsson 2004).
övre trädskikt
undre trädskikt

mellanskikt

buskskikt
fält- &
bottenskikt
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Illustration enligt Gustavsson & Ingelög
1994.

ettstegs bryn

tvåstegs bryn

trestegs bryn

stigande bryn

Illustration över fyra olika brynstrukturer i relation till den mänskliga skalan enligt Olsen 1999.
Skogens bryn, hur skogen och det öppna landskapet möter varandra, kan även det
innebära olika strukturer, allt från en skarp gräns till en mer mjuk övergång. Visuellt kan
brynets utformning skapa möjlighet att se in i skogen eller fungera som en visuell barriär.

Figur A

Figur B

Figur C
Illustration enligt Gustavsson 2006

Beroende på krontaket och de lägre skikten i skogen kan olika grader av omslutenhet
upplevas. Att krontaket öppnar sig mot himelen, eller att befinna sig i ett öppet landskap
utanför skogen är alla delar i att skapa kontrast och harmoni i utvecklandet och
skapandet av skogens rumslighet.
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STRÅKET SOM VERKTYG FÖR REKREATION
Som koncept inom stadsplanering definierar Grundström (2019) begreppet stråk som
korridorer av rörelse som kopplar samman stadsdelar och noder och därmed binder
samman landskapet. Detta kan ske på lokal så väl som regional skala. Persson (2004)
menar vidare att stråket kan ses som grunden för de transporter som sker i staden, men
att stråket även är en plats och ett rumsskapande element, där rumsligheten aktiveras
genom att människor rör sig i det. Persson (2004) skiljer på den individuella handlingen
att promenera och att röra sig i ett stråk, eftersom stråket fungerar som ett offentligt rum
och används av många till skillnad från promenaden som är en individuell handling för att
transportera sig.
Ofta används inte begreppet stråk för de linjära strukturer vars fokus ligger på rekreation,
istället används begrepp som led eller stig. Men de bygger i grunden på samma idé, att samla
människor att röra sig längs samma sträcka. Genom att utveckla leder i landskapet, blir det
enklare att samla människors rörelse samtidigt som det skapar områden i landskapet för
naturens övriga organismer. Att koncentrera människors rörelser längs leder gör det även
enklare att planera för praktiska funktioner som exempelvis vindskydd och eldplats eller,
som i detta arbete, rum för rekreation längs med stråket.
Skåneleden och GR-lederna i Europa är två exempel på vandringsleder för rekreation.
Skåneleden omfattar ett nätverk av leder som tillsammans utgör 130 mil med gemensam
visuell kodning (Skåneleden u.å.). Lederna går ofta genom natursköna landskap, men
det finns även de leder som rör sig genom mer urbana sammanhang. Ledernas kodning
signaleras med en orange färg i landskapet och ibland även med mer detaljerade skyltar
som berättar hur långt det är kvar till ett delmål.
De tidigare nämnda GR-lederna är ett nätverk i en ännu större skala som går igenom

Skåneledens nätverk binds ihop med en orange kodning som ibland övergår till en skyltning med mer information.
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GR13:s sträckning
”höjdpunkt” på vandringen
natur område
urbaniserat område

1

10 km
5

Vandringsleden GR- 13 går som en slinga i formen av en åtta i södra Frankrike, leden går genom natursköna, såväl
som periurbana och urbana landskap.
GR:S KODNING

rätt håll

fel håll

ändra riktning
höger

ändra riktning
vänster

Frankrike. Det finns två kategorier av dessa. De som är utformade som leder och kodas
visuellt med röd och vit färg enligt ovan. Den andra kategorin är utformad som en slinga,
där vandringen utgår och avslutas vid samma punkt. Dessa kallas GR de pays och är istället
kodade med rött och gult (FF Randoonnée 2020).
Ett exempel för de så kallade GR de pays är GR13 som skapades i samband med att Marseille
var Europas kulturhuvudstad 2013. Det är en 365 km lång vandringsled i södra Frankrike
som sträcker sig genom urbana, peri-urbana och natursköna landskap. Skaparna av slingan
var konstnärer som genom aktiviteten att vandra ville få fler människor att engagera sig i
landskapet och sin omgivning. För genom att gå och röra sig i landskapet, menade de att
förhållandet mellan offentligt - privat och stad - natur undersöks (GR 2013).
Ännu ett exempel på ett stråk för rekreation är initiativet Hälsans stig från Riksförbundet
Hjärtlung. Dessa profilerar sig som lättillgängliga promenadstråk i staden för att främja
fysisk aktivitet och därmed förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Stigarna är utformade som
slingor utan en tydlig början eller slut, har gemensam visuell kodning och sträckan ska
motsvara en halvtimmes promenad. Genom att slingorna är enkla att hitta till och inte
särskilt ansträngande skapas förutsättningar för stadens invånare att enklare ta sig ut och
gå oavsett ålder eller fysisk kapacitet (Riksförbundet Hjärtlung u.å.).
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LANDBORGSPROMENADEN
Landborgspromenaden är ett rekreationsstråk som
går igenom Helsingborg från Råån i söder till Sofieros
slottsträdgård i norr. Skyltningen av stråket sker i form av
svarta skyltar som visar i vilken riktning man ska gå, men
det finns även en tillhörande folder som Helsingborgs stad
tagit fram som är mer illustrativ och där flera målpunkter
längs vägen är utmarkerade och visar på Helsingborgs
historia och natur.
Sofiero

Pålsjö backar

Vikingsberg

Hälsan
Kärnan & Slottshagen
Kyrkogårdarna

Ångtegelgropen

Sundspärlan & Folkets park

Elinebergsfältet
Ramlösa Brunnspark
& Ravin
Ättekulla naturreservat

Gröte hög

Område för projektet
Landborgspromenaden
Tallskogsleden
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Rååns dalgång

TALLSKOGSLEDEN
Mellan Råå i söder till Planteringen i norr har Helsingborgs
stad skapat den rekreativa Tallskogsleden. Sträckan är ungefär
5 km lång och går igenom bostadsområden, industrimark
och gröna miljöer. Stråkets kodning sker genom en röd färg
som följer leden med hjälp av lyktstolpar och skyltar, men
också en metallstruktur som ramar in leden. Element som de
röda basketboll-korgarna skapar känslan att leden rinner ut,
utanför det faktiska stråket.
Längs med leden finns det särskilda målpunkter, vissa
är mer gestaltade för aktivitet och andra informerar om
platsens historia. Exempelvis Ramlösabadet och det stora
strandområde som fanns fram till 1960-talet innan hamnen
byggdes ut (Helsingborg 2014).
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GLASBJÖRK
Betula pubescens

Not only is the city an object which is perceived
(and perhaps enjoyed) by millions of people of
widely diverse class and character, but it is the
product of many builders who are constantly
modifying the structure for reasons of their own.
Kevin Lynch (1964: 2)

kontext
I detta kapitel presenteras
Helsingborg ur dagens, men också
gårdagens kontext. Även hur
landskapet och topografin påverkat
stadens framväxt avhandlas , men
också hur Helsingborgs landskap
påverkats av människan.

HELSINGBORG
VÄXER
FRAM
≈1850

HELSINGBORG IGÅR

≈1900

≈1950

≈2000

De århundraden som följde efter år 1800
förändrade Helsingborgs landskap markant i
och med urbaniseringen och industrialiseringen.
När allt fler människor flyttade till Helsingborg
skapades ett ökat behov av livsmedel.
Därför torrlades de artrika våtmarkerna och
betesmarkernas ängar plöjdes upp för att
stadens invånare skulle få tillräckligt med mat.
Hamnområdet byggdes ut och allt mer av den
södra kustremsan togs i anspråk. Det som
tidigare varit populära badstränder blev plats för
hamn och industri (Helsingborgs stad 2014).

1900

1962

Helsingborgs landskap bestod länge av
trädbevuxna slåtter- och betesmarker och
vattendrag som meandrade genom markerna.
Vattendragen och bäckarna tillförde fukt till
markerna vilket skapade en artrikedom av både
växter och djur. Samma fuktiga förhållanden
gjorde att Helsingborgs marker ansågs olämplig
för jordbruk och endast en tiondel av stadens
mark användes för odling. Ungefär så såg
Helsingborgs landskap ut från järnåldern fram
till 1800-talet.
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Området för projektet markeras med den röda markeringen

Skånska rekogniceringskartan visar hur Helsingborg med omnejd såg ut i
början av 1800-talet. Då var landskapet öppnare och staden hade ännu
inte vuxit utåt och ihop med de mindre samhällena på landsbygden.
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DEN SÄRSKILDA TOPOGRAFIN

LANDBORGEN
Landborgen är med dess markanta nivåskillnad längs med Helsingborgs kust ett utmärkande
drag i Helsingborgs stadsbild. Höjdryggen modellerades fram av smältvattnet från den senaste
istiden. Eftersom branten nöttes olika hårt skiftar landborgens profil från en mjuk profil i
söder till en skarp, nästan lodrät vägg i norr. Geologiskt består höjden av horisontella skikt av
sandsten och lerskiffer och innehåller både järn och kol (Jansson 2009). Idag fyller landborgen
en viktig funktion för stadens grönstruktur. Flera av de äldre parkerna och naturområden
som Slottshagen och Pålsjö skog ligger på höjden och skapar utblickar över sundet främst i
sträckningen mellan stadskärnan och Sofieros slottsträdgård i norra Helsingborg.
I Miljödepartementets (1996) rapport utreddes just landborgens naturområde tillsammans
med sju andra i Sverige för att eventuellt bli en Nationalstadspark, med Djurgården
som ett föreliggande exempel. Grunden för förslaget låg i rädslan att de större städernas
sammanhängande grönområden, riskerade att exploateras och att dessa borde med lagstiftning
skyddas för att trygga rekreation och friluftsliv i staden även för framtiden. Landborgen valdes
ut på grund av dess unika natur och geologi, men även för att flera av stadens parker och
grönområden låg längs med landborgen (i utredningen avgränsades landborgens sträckning
från Slottshagen till Sofiero). I utredningen tituleras landborgen som Skandinaviens ståtligaste
postglaciala strandlinje och i de avslutande kommentarerna påpekas det återkommande
exploateringshot landborgen ställs inför och om det skulle expoateras skulle det kunna
medföra: oförutsägbara konsekvenser för hydrologin och dräneringen av grundvattenflöden i
Landborgen, vilket i sin tur skulle riskera sättningar och sprickbildningar i befintliga anläggningar och
resultera i hot mot kulturhistoriskt värdefulla objekt i området.
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RAVINERNA
Ravinerna och dalarna i Helsingborg har länge fungerat som mjuka övergångar och
transportvägar mellan det låga kustlandskapet och landborgens krön. Dessa raviner skapades
likt landborgen av vattnets kraft för tiotusen år sedan. När inlandsisen smält var havet mer
öppet och vågorna betydligt starkare än de är idag. När vågorna slog mot landborgskantens
porösa bergrund av sandsten nöttes de befintliga sprickorna ner ännu mer.
Några av ravinerna skär dramatiskt igenom landborgsbranten i väst-östlig riktning. Eftersom
de till stor del lämnats orörda fungerar de idag som viktiga rekreations- och naturområden
i staden. Det finns även de mer subtila nivåförändringar, så kallade hängdalar, där vattnet
inte lyckades erodera berggrunden lika mycket. Idag kan de anas i stadens mer diskreta
nivåskillnader. Långt senare planerades Helsingborgs vägnät med hänsyn till stadens topografi
(Jansson 2009).
De meandrande bäckarna som gick igenom ravinerna vid dagens Hälsovägen och Gåsebäcken
är tydligt illustrerade på föregående sida. Idag är dessa gömda i kulvertar under marken,
men under 1500-talet fram till ångkraften och elektricitetens intåg var dessa bäckar en av de
primära energikällorna för stadens invånare. Genom vattenmöllorna som byggdes i anslutning
till bäckarna användes vattnets rörelse till att mala spannmål. Flera av dessa låg där Hälsovägen
idag går och det fanns även en vattenmölla vid Gåsebäcken (Ander u.å). När ångkraften
och elektriciteten kom ansågs vattenkraften omodern och de industrier som låg vid Helsan
flyttades till de södra delarna av staden. Majoriteten av Helsingborgs vattendrag rätades ut och
kulverterades på samma sätt under 1800-talet, för att bemöta det ökade matbehovet. Därför
torrlades de artrika våtmarkerna för att bli åkermark (Jansson 2009).
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IDAG
Helsingborgs morfologi är även idag starkt präglad av landskapets topografi och närheten
till havet. Raviner skär på flera platser igenom staden och fungerar som naturliga barriärer,
samtidigt som de även är viktiga rekreationsområden för stadens invånare. På flera platser
tar bebyggelsen vid precis där ravinen slutar.
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I stadens centrum utgörs bebyggelsen av typisk kvarterstad och lite längre ut från
stadskärnan består bebyggelsen av områden med flerbostadshus och villaområden.
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I fortsättningen av detta arbete kommer vi befinna oss i området för projektet.
Närlunda och Elineberg, två områden som byggdes under andra hälften av 1900-talet.
Utgångspunkten för arbetet är den del som beskrivs som ett biologiskt stråk i Elineberg
som sedan övergår till ett stråk för rekreation i Närlunda. Området är beläget vid
landborgens mjuka brant och gär även igenom platsen där tidigare nämnda Gåsebäcks
mölla låg.
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SKOGSEK
Quercus robur

Inte ett enda skolbarn kan förmås intressera sig
för växternas fysiologi om det inte går att hitta
fästpunkter i det gröna virrvarret. Inga vuxna
skulle bry sig om en hotad arts vara eller icke vara
om den inte hade ett namn, kunde framkallas i
en inre bild och med en glädje bli igenkänd ute i
markerna.

Kerstin Ekman & Gunnar Eriksson (2011:16)

platsen
I detta kapitel återberättar jag
kunskapen som mina platsbesök gav.
Jag försöker även återkoppla denna
kunskap med de tidigare avsnitten
teori och kontext vilket sedan
fungerar som utgångspunkt för mitt
gestaltningsförslag.
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Ett första intryck av Närlunda
Närlunda uppfattas vid mitt första besök som grönt
trots att det är vinter. Eftersom jag kom från söder
från Elineberg var det första jag såg av Närlunda
naturreservatet Jordbodalen. Ingången till ravinen var
diskret där stigen signalerades med en skylt som stod
snett och ledde till en asfalterad gångstig. Genom hela
naturområdet slingrade sig smala asfalterade stigar ner
från de omkringliggande flerbostadshusen och anslöt till
de smala trampade stigarna i naturområdet. Med jämna
mellanrum är bänkar utplacerade, vissa mer inklämda än
andra. De smala stigarna gör att en kommer nära de man
möter längs vägen. Under mina besök i området är det
alltid folk i rörelse. Föräldrar som leker med sina barn och
människor som är ute och går, med eller utan hund.
Promenaden jag valt att gå ledde mig förbi Närlundas
koloniområde. Under vintern är det låst, men under våren
och sommaren är området öppet för allmänheten. I
Folkets park, belägen på en höjd, finns en av få utblickar
som jag hittade mot kusten. I Närlunda finns också
Ångfärjegropen ett gammalt lerschakt från tiden det
gjordes tegel i Helsingborg. Jag visste inte detta då, utan
slogs av den branta vägen ner och den stora nivåskillnaden.
Som rum i staden var Gropen storskalig till skillnad från
Jordbodalen där det fanns en intimitet i skalan, där träden
ramade in den smala stigen precis där branten tog vid.
Gropen upplevdes som en passage där den asfalterade
breda gångbanan skar igenom gropen och dammen
var omgärdad av staket. Likt en ravin på många sätt. I
slänterna växer det träd och buskage och den visuella
kopplingen till omkringliggande byggnader saknas.

sektion A-A

0

10 m
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NÄRLUNDA: EN ÖVERSIKT
CENTRUM

FÄLTABACKEN

den pensionerade bussvägen*

tegelgropen*

rymd

vild, rymd

folkets park*

kultur, social

planerad
förtätning

förskola
närlunda
koloniområde
kultur, social
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GÅSEBÄCKENS
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semiprivata uteplatser*
gångtunnlarna*

jordbodalens naturreservat*
natur

social

den lugna gåsebäcken*

rofylld
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ELINEBERG

I KORTA DRAG
igår, idag, imorgon
Landborgsbranten i Närlunda är täckt av lövskog, i vissa delar står träden tätt och trängs, i andra
delar har de äldre träden fått utrymme att breda ut sig vilket skapar krokiga skulpturer vintertid
och frodiga tak under sommaren. Den lövskog som täcker landborgen i Närlunda (och Elineberg)
utgör en viktig spridningskorridor i hela Helsingborg eftersom den sträcker sig från norr till söder
och kopplar samman flera av stadens raviner och grönområden (Helsingborgs stad 2016b). Utöver
landborgsbrantens skog består Närlundas grönska av Tegelgropen, Närlunda koloniområde,
naturreservatet Jordbodalen och Folkets park.
Närlunda fick sitt namn från Närlunda gård, en herrgårdsliknande byggnad med tillhörande
jordbruksmark, som låg på platsen tidigare. Byggnaden revs år 1965 och strax efter exploaterades
marken, som en del av Miljonprogrammet, med högre såväl som lägre bostadshus (Helsingborgs
stadslexikon u.å. a). Långt innan Närlunda gård byggdes låg kvarntorpet Gåsebäcks mölla i den
södra utkanten av dagens Närlunda. Det finns beskrivningar om Gåsebäcks vattenmölla så långt
tillbaka som år 1641. Troligen revs den någon gång under den senare hälften av 1800-talet (Karl
Erik Ander u.å). Det senaste tillskottet i byggnadsstrukturen är höghuset Höjdpunkten som blev
klart 2014 (Helsingborg 2014). Med sin gröna plåtfasad och höjd på 22 våningar utgör byggnaden
ett landmärke i närområdet såväl som i Helsingborgs silhuett.
Planerna för Närlunda är förtätning och att skapa ytterligare bostäder (Helsingborgs stad 2016a).
Även väster om Malmöleden, i det område som idag är Gåsebäckens industriområde, planeras
det för bostäder genom stadsomvandlingsprojektet H+. Det nya bostadsområdets koppling till
Jordbodalens naturreservat anses vara viktig för att ge invånarna tillgång till naturupplevelse och
rekreation (Helsingborgs stad 2012).

KARTERING AV OMRÅDETS
UPPLEVELSEVÄRDEN
Närlundas struktur är grön och varierad
vilket gör att flera av upplevelsevärdena
kan hittas i området. Att både Folkets park,
Närlunda koloniområde och Jordbodalen
finns i området gör att både kultur och
naturvärdet är högt.
De värden som ansågs mindre
förekommande var platser som upplevdes
rofyllda och öppna. Att utveckla plats för
rofylldhet ansågs Gåsebäcken ha mest
potential för.
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Gångtunnlarna i området är ett återkommande element och skapar en trafikmiljö där
motorfordon är separerade från gång-/cykeltrafikanter. Denna typ av underbryggning för
gångtrafikanter är ofta problematisk eftersom den kan upplevas otrygg. Mot Centrum och
Gåsebäcken industriområde har gångtunnlarna varit med i ett projekt där områdets ungdomar
får vara med och påverka hur konstnärer ska måla tunnelns väggar. Gångtunneln mellan
Elineberg och Närlunda ser dock oförändrad ut sen den byggdes på 70-talet.
Att arbeta med gångtunnlarna och jobba med att stärka kopplingarna mellan de olika
stadsdelarna i stråkets område togs fram som ett alternativ att arbeta vidare med.

*den gröna tegelgropen

*gångtunnlarna
En plats som fångade min uppmärksamhet redan
vid första besöket i Helsingborg var Tegelgropen. En
plats som tidigare användes för att gräva ur leran
för det mörkbruna Helsingborgsteglet. Att platsen är
urgröpt av människan skapar ett speciellt uttryck och
även en plats som är perfekt för pulkaåkning. Platsens
historia är inte helt tydlig idag utan den skyltas som ett
utjämningsmagasin för dagvatten.
Med tanke på den befintliga växtligheten och de större
träden i området skulle det vara en intressant plats att
arbeta vidare med, men eftersom jag får reda på att
Helsingborgs stadsbyggnadskontor ska omgestalta
gropen i år valde jag att inte arbeta vidare med denna
plats i mitt projekt.

*landborgens skog &
de semiprivata uteplatserna
Uppe på landborgen bjuds det på utblick mot sundet och semiprivata
uteplatser för de som bor i området. Att arbeta med hur platsen kan
erbjuda rekreation för fler än de som bor där, men samtidigt fungera
som de boendes uteplats var en tanke jag funderade på att arbeta
vidare med. En aspekt att undersöka närmre skulle vara att utnyttja
den flacka landborgsbranten mer och försöka skapa en känsla av att
röra sig under trädkronorna och inte hela tiden röra sig utanför eller
emellan, vilket är fallet idag.
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*den lugna gåsebäcken
Vattenspegeln i Gåsebäcken är ett fint inslag i området som både
ger en känsla av rymd och rofylldhet. Platsen fungerar även som den
inledande delen av Jordbodalens naturreservat när en kommer från
väster. Entrén är idag två stigar som antagligen inte ändrats sen
motionsslingan skapades på 1970-talet. Vid ett av mina besök var det
två hundägare som skulle mötas på den smala stigen, men den ena
personen tvingades vända, eftersom det inte fanns plats för båda. I och
med planerna på H+ utgör denna del tillsammans med Jordbodalens
naturreservat ett viktigt naturområde för de som förväntas flytta in.
Därmed kom tanken att skapa en tydligare och större entrésituation
för de som kommer från väster, men också ta hänsyn till platsens
befintliga kvaliteter och historia.

*den pensionerade bussvägen
Mot Elineberg finns det en cykelväg som går vid foten av landborgen. Den
är sju meter bred och det finns ingen tydlig uppdelning för gångtrafikanter
eller cyklister. Antagligen för att det inte behövs. Alla får plats. Senare får
jag veta att vägen är en kvarleva från en tidigare busslinje, men idag är vägen
överdimensionerad för dess funktion. Gatubelysningen står plikttroget med
ett repetativt avstånd mellan varje stolpe. Eftersom de är av äldre model och
ofta lutar åt något håll ökar intrycket att det är en plats lämnad i glömska.
Området öster om vägen består av landborgen och dess lövskog. Då vägen
är ett öppet glapp mellan skogen på landborgen och Malmöleden upplever
jag att hela tiden vara utanför skogen.
En tanke var att arbeta med hur denna plats kan omgestaltas för att
fortfarande erbjuda en snabb cykelväg men även rekreation och en mer
variationsrik grön miljö.

*folkets park & jordbodalens naturreservat
Två platser som jag även stannade till
vid var Folkets park och Jordbodalens
naturreservat. Att Folkets park är på en
höjd är en sak som fångade mitt intresse
och Jordbodalen är intressant både ur
ett topografiskt men också geologiskt
och ekologiskt perspektiv. Eftersom dessa
platser inte är i arbetsområdet valdes
dessa platser bort.
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Ett första intryck av Elineberg
När jag går från Ramlösa mot Elineberg slås jag av den stora skalan. De punkthus som
tornar upp sig i den norra delen blir ett naturligt riktmärke. I mina anteckningar från första
gången jag gick i Helsingborg gav jag dem namnet kolosserna. De ger området en känsla av
hårdhet. Även om det finns bostadshus i två- och treplan så är det dessa hus som definierar
området. Tillsammans med de gröningar som går igenom området ökas upplevelsen av den
omänskliga skalan. Känslan av rymd kan vara en tillgång, men i detta område känns det tomt
och öde. Att gå den raka asfalterade vägen, en sträcka på några hundra meter får mig mest
att tänka på låten Never ending story.
Första gången jag gick i området såg jag bara framsidan av byggnaderna, den sida som
vetter mot Elinebergs torg. Tillsammans med den parkering som finns där ökade områdets
hårdhet ytterligare. Vid mitt nästa besök för att lära känna Elineberg gick jag på baksidan av
byggnaderna. Det som skiljer byggnadskropparna från omgivningen där är en grå betongmur.
På min sida av betongmuren sluttar landskapet brant ner mot den stora gröningen. Här
är bullret från Malmöleden ständigt närvarande. Kanske växer det upp en blomsteräng om
sommaren och det blir en plats för lek? I februari är det dock mest öde och en grön savann.
Där det sker en nivåhöjning av landborgen lite längre mot söder, skapar trädplanteringar en
barriär mellan bostadshusen och Malmöleden. Trots detta är Malmöledens trafik närvarande
i bakgrunden.
Jag känner mig så väldigt liten i Elineberg.
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I KORTA DRAG
igår, idag, imorgon
Från mitten av 1800-talet fram till 1960-talet bestod Elineberg likt Närlunda av jordbruksmark
och det var jordbruksfastigheten Elinebergsgården som gav namn åt det nya bostadsområdet.
Gården revs år 1962 (Helsingborgs stadslexikon u.å. a). Elinebergs mest utmärkande drag är de fem
punkthusen som blickar ut från Landborgskanten. Idag består grönstrukturen i området till stor del
av välklippta gräsmattor med enstaka träddungar samt landborgsbrantens lövskog. Grönområdena
är dock väldigt bullerstörda på grund av trafiken från Malmöleden och det är brist på tysta miljöer
i Elineberg (Helsingborgs stad 2016b). Framtiden för området är även här förtätning, i form av två
nya bostadshus på nio och åtta våningar vid Elinebergs centrum (Helsingborgs stad 2019).
Ramlösavägen som går tvärs igenom området skapar en tydlig barriär mellan norr och söder. I
norr består bebyggelsen av äldre flerbostadshus i funkis-stil och tre betydligt högre punkthus
som byggdes på 2010-talet. Söder om Ramlösavägen står de ovan nämnda fem punkthusen, men
också lägre radhusbebyggelse, vilket skapar en betydande kontrast i skala. Denna del av Elineberg
är ett resultat av den arkitekttävling som utlystes i samband med H55, en utställning som hölls i
staden sommaren 1955, med målet att visa visionerna för framtidens bostäder, konstindustri och
inredning. Förslaget som vann ritades av bland andra arkitekten Jörn Utzon* och byggdes, mellan
1957-1965 (Helsingborgs stadslexikon u.å. b.).

KARTERING AV OMRÅDETS UPPLEVELSEVÄRDEN
Elinebergs grönstruktur är till största del
öppna grönytor. Till skillnad från Närlunda
har inte Elineberg lika hög variation i
grönstrukturen och har inte lika tydliga
funktioner som de i Närlunda. För området
anses Jordbodalen vara en viktig källa för
rekreation även för Elinebergborna.
Platsbesöken gav slutsatsen att området
behövde kontrast till det storskaliga och
utveckla platser med potential för att både
utgöra mötesplats men också mindre gröna
rum i området. Den befintliga strukturen
vid den asfalterade gläntan och det vilda
rummet ansågs ha potential för utveckling
av dessa värden.

* arkitekten bakom Sydneys operahus
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*de Utzon-ritade .husen
Ett element i Elineberg som är svårt att inte lägga märke till
är de punkthus som står och blickar ut från landborgskanten.
Först tänkte jag på dem som kolosser som övervakade, men efter
några besök började jag istället tänka att de står och vakar lite
tryggt och trofast. Tanken som följde var att det som kanske
borde förändras på platsen är de gröna gräsmattorna runt
huskropparna.
Ett förslag att utforska hur en uppdaterad gestaltningen av den
gröna utemiljön skulle kunna fungera som ett verktyg för att ta
ner den stora skalan till en skala som upplevs mer mänsklig.

*den
glömda
trappan

En trappa som först verkade gå ut i landborgen
utan något mål visade sig leda till en platå och
en alternativ väg till den asfalterade gång och
cykelbanan. Den är väldigt tydligt i det kartunderlag
jag fick tillgång till från Helsingborgs stad, men på
plats år 2021 verkar platsen ha glömts bort. Platån
är inramad av stenar med klotter och fältskiktet
verkar mest vara kompakterad lerjord.
Att återintroducera rörelsen mellan landborgens
olika nivåer blev därmed ytterligare ett förslag att
arbeta vidare med som skulle skapa fler möjligheter
att dels befinna sig under träden, i skogen, men
också undersöka möjligheten att introducera ett mer
iögonfallande fältskikt på landborgen.

*den storskaliga
allmänningen
Gränsen mellan Utzon-husen och allmänningen
består av en betongmur som genom sin ålder har
patina. Även branten och den tydliga sluttningen
ner bidrar till platsens karaktär. Här är dock
trädridån såpass tunn att platsen vintertid störs av
den väl trafikerade Malmöleden både visuellt och
audiellt. Ett förslag från Helsingborgs sida är att
förlägga en öppen dagvattenhantering och skapa
en mer rekreativ plats för de boende i Elineberg
såväl som en mer hållbar stadsdel, vilket skulle
kunna vara ett alternativ att arbeta vidare med.
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*malmöledens buller
Malmöledens buller är mer påtagligt i Elineberg än i Närlunda, vilket
kan bero på att det är en betydligt tunnare trädridå som skiljer området
från Malmöleden. Ett alternativ för projektet skulle därför kunna vara att
förbättra ljudmiljön och de rekreativa värdena på platsen.
Även i Elineberg är det trafikseparerat och som gångtrafikant rör man sig
under barriärerna/vägarna. Till skillnad från Närlunda är dessa gångtunnlar
helt orörda och den enda utsmyckningen är en stenplatta som berättar
vilket år den byggdes.

*den hemliga stigen
& vilda platsen
Vid ett av mina sista platsbesök la jag märke till en stig
i gräset när jag gick från Ramlösa station. Just denna
trampade stig fick mig att tänka på den gående konstnären
Richard Long och hans verk ”line made by walking”. Jag
blev nyfiken och följde stigen som ledde till en förlängning
av den asfalterade gläntan. En plats som jag inte lagt
märke till tidigare och som var mer vild och inte lika
tillrättalagd som den närliggande gläntan. Där fanns
björnbärssnår och rosor och en intimare rumslighet. Där
stod även en sådan utemöbel som ofta finns vid rastplatser
eller ute i skogen, ett tecken på att några använt platsen
för att kanske ta en fika. Det fick mig att tänka på att
utveckla ett rum i stil med en förvildad trädgård.

*den asfalterade
gläntan
Det finns något med platser som tydligt visar att det funnits
något innan, men nu är tomt och så var det även med
denna plats. Idag är den enda utsmyckningen på platsen
några större stenar som står på rad. Efter lite läsning fick
jag reda på att platsen tidigare varit en (bygg)lekplats och
att det funnits en rutschkana ner för landborgens slänt. Att
återskapa en bygglek skulle vara ett alternativ att ta hänsyn
till platsens historia. Samtidigt som det kanske finns ett behov
av ett uppdaterat leklandskap för området som inte har
samma behov av tillsyn som en bygglek behöver. Att området
ligger i närhet till en skola motiverar även till förslaget att
utforma en miljö för lek.
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DEN BEFINTLIGA URBANA SKOGEN
Den urbana skogen på landborgsbranten har ett väl utvecklat trädskikt (skrafferade
området). Det finns en skiktning i trädens ålder och sammansättning av inhemska arter.
Vid Jordbodalen finns de trädindivider som framförallt utmärker sig i ålder och uttryck.
Buskvegetationen eller brynvegetationen finns, men framförallt som små öar på de öppna
platserna. Överlag är gränserna mellan skog och öppna platser strikta och korta, där
skötselåtgärderna fokuserar på att de som rör sig i området ska kunna ha inblick i skogen.
När en befinner sig utanför på det gröna fältet i Elineberg fungerar skogen som ett tydligt
rumsavgränsande element, men bjuder inte in till att röra sig på andra sidan.
Bryn eller mjuka övergångszoner mellan öppna rum och skogen finns framför allt i
Elineberg, men överlag är gränserna mellan skog och öppet strikta och korta.
Väldigt sällan befinner jag mig på platser som upplevs omslutna. Den plats där detta sker
är när jag går på den trampade stigen. Där står träden tätt med låga kronor.
Fokus på det befintliga stråket är framför allt som transport. Platån som den glömda
trappan leder till vittnar om att branten tidigare fungerat som en plats att vistas på, men
inte längre. Framförallt förstärker dagens gång och cykelnät att aldrig riktigt befinna sig i
ett omslutet rum, utan i en ständig glänta emellan träden. Fältskiktet i skogen verkar inte
finnas och på de öppna platserna är det framförallt välklippta gräsmattor.
Det generella intrycket är att träden inte ska utgöra en skog med rekreationsvärde utan
en visuell ridå mellan Malmöleden och bostäderna.
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BOK
Fagus sylvatica
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förslaget
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BÄRANDE IDÉ

Den bärande idén för gestaltningen av stråket utgår från en tanke om uppmärksamhet.
Den visuella kopplingen till de gröna miljöerna har tidigare nämnts som den viktigaste
för återhämtning. Förslaget vill sätta den befintliga urbana skogen i fokus och göra den
läsbar, istället för att uppfattas som en enhetlig rumsavdelare mellan bostäderna och
motorvägen. Genom att skapa en tydlig kodning och ny identitet som Lövskogsleden,
vilket spelar an på den befintliga Tallskogsleden, skulle detta förslag kunna vara början på
ett nätverk av urbana rekreationsstråk i Helsingborg med gemensam identitet.
Kodningen sker likt Tallskogsleden med en färg i röd ton. Tallskogsleden färgkodning är
en djupt röd, för att kontrastera tallarnas mörkgröna barr. Lövskogsledens kodning blir
istället i en lättare nyans av rött, mer åt persikohållet för att kontrastera stråkets lövverk.
Dessa gates ramar in och visar vägen i stråket, men de fyller även en annan funktion
som nycklar i att läsa av den urbana skogen och locka till att röra sig inuti skogen, under
krontaket, för att hitta de olika träd som skogen gömmer.
Längs med stråket utvecklas även tre platser. Dessa fungerar som två målpunkter som
ska locka människor till stråket. De tre platserna jag valt att gestalta är Gåsebäcken i
Närlunda och den asfalterade gläntan & vilda platsen i Elineberg. I gestaltningen av dessa
platser har jag utgått från platsernas befintliga struktur, atmosfär och historia.
I Gåsebäcken skapas en ny entré till Jordbodalens naturreservat och möjlighet att komma
närmre vattnet. I Elineberg leker gestaltningen med kontrasterna mellan det vilda och det
ordnade för att skapa en ny mötesplats och återintroducera en plats för lek på platsen.

DESIGNPRINCIPER
- STÄRKA STRÅKETS IDENTITET

- RIKTA UPPMÄRKSAMHETEN MOT NATUREN

- SKAPA MÅLPUNKTER SOM LOCKAR MÄNNISKOR ATT
STANNA UPP I STRÅKET
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ÖVERGRIPANDE PLAN
I området för stråket sker en upprustning av möblemanget av platsen som ny belysning,
sittplatser och platsspecifika gates. Stråket utgår från dagens vägnät bortsett från i söder då
stråket går via den hemliga stigen. Sträckningen av stråket fungerar även som en alternativ väg till
Landborgspromenaden.
För att skapa ytterligare naturvärden på platsen föreslås att ett mer iögonfallande fältskikt
introduceras längs med stråkets sträckning.
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KODNING AV STRÅK

GATES
Inramningen och vägvisaren i
stråket är de gates av metall som
spelar an på Tallskogsledens
kodning.

MÖBLER

Belysning: Pepper Stolpe från
Ateljé Lyktan pulverlackerad i RAL
3022

Soffa: 714A April från Vestre i
linoljebehandlad furu, varmförzinkat och
pulverlackerad stål i färgen RAL 3022

Blickfångsholkar: Fågelholkar vars gavlar får
stråkets signaturfärg för att rikta blicken in
mot skogen och något som får ögat att hoppa
till.
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DETALJ: GATES

Gatesens västra sida, den som gränsar mot Malmöleden,
är samma för alla gates och visar stråkets namn
Lövskogsleden. Den fungerar som stråkets titelsida eller
florans framsida. Materialvalet är varmförsinkat och
pulverlackerat stål med detaljer av corteenstål och metall.
Lövverket får speciell fokus med ett guldskimrande
uttryck.

Till vänster är tre olika förslag för hur gatesens sida mot
öster kan utformas. Gatesen visar lövträden som finns
längs med stråket och detaljer för att känna igen dem,
som fruktsättning, bladform och en hint om vilken miljö
de växer i. Genom titthålen skapas även en inramning
av grönskan i sidled. Eftersom en skog består av flera
skikt visar också flora-sidan fältskiktet (som föreslås
introduceras).
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Målpunkt: Närlunda
BRYGGAN VID JORDBODALEN

Gestaltningen av bryggan vid Jordbodalen började dels
med en idé om att skapa en tydligare entré från öster och ge
större möjlighet för att använda Gåsebäcken som ett rum
för rekreation. Inspiration till bryggans design hämtade jag
från vattnets rörelse och de vattenmöllor som en gång i tiden
skapade energi till Helsingborgs invånare och industrier.
Bryggans konstruktion av trä och de träpålar som möter
landskapet skapar ett mjukt möte mellan vattnet och
bryggan.
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DE STÖRRE TRÄDEN NÄRMAST GÅSEBÄCKEN BLIR
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Vattnet har haft en betydande roll för Helsingborg och har även varit en symbol för hälsa
i stadens historia. Genom att skapa en ny entrésituation vid Gåsebäcken som är mer
generös i utrymme skapas möjlighet för fler att komma nära vattnet. Bryggan binder ihop
vägen för stråket med stigen vidare in mot Jordbodalen och erbjuder en mer tillgänglig
väg utan nivåförändring. Ravinens rum förstärks av att bryggan skärs så att den följer
topografin.
Genom att bryggan på två ställen letar sig ner mot Gåsebäcken skapas naturliga platser
att stanna upp i med sittplatser i anknytning till trapporna. För att ytterligare signalera
att det är en annan rytm ändras mönstret och dimensionerna på brädorna. Från en
mönsterläggning som försöker fånga en rytm av rörelse och transport ändras mönstret
till en lugnare rytm, där brädorna blir bredare och istället sträcker sig ut mot vattnet.
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Ravinens lövskog är en viktig del i hur bryggan och dess rumslighet upplevs. Under
vintern kommer de skulpturala trädstammarna vara synliga och ravinens rum och
topografi kommer upplevas som tydligast, under våren kommer en grön vägg växa fram
mer och mer, under sommaren kommer träden ha skapat en tät grön rumsavdelare
mellan skogen och bryggan och under hösten skiftar skogen till höstfärger och öppnas
upp allt mer inför vintern.
Konstruktionen bygger på pålar som tar ner lasten av bryggan. Träpålarna skapar
intrycket att bryggan vilar på en egen skog i vattnet. Genom att bryggans konstruktion
bärs upp av trä skapas en design som uppfattas mjuk och harmoniskt när den tar platsen
i anspråk.
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DET ORDNADE RUMMET I ELINEBERG
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Målpunkt: Elineberg
DET ORDNADE RUMMET I ELINEBERG
Gestaltningen av det ordande rummet i Elineberg
använder sig av den strikta formen av platsen. Genom nya
vegetationsvallar skapas två mindre rum och en upphöjd
platå. Rummen möbleras med abstrakta skulpturer i mjuka
former som bjuder in till lek. Val av trädarter med tydliga
prydnadsvärden exempelvis Himalayabjörk och Glanskörsbär
skapar en spännande kontrast till den urbana skogens
krokigare exemplar.
Inspiration för lekmiljön hittade jag genom Egon MøllerNielsens Tufsen. Møller-Nielsen förklarade att Tufsen
föreställde vad en ville, men fokus låg på hur det gick att
gömma sig, rutscha och att klättra högt. På samma sätt kan
de mjuka formerna vara lite vad en vill, de kan användas för
att få vara lite ifred, samtidigt som de tillsammans utgör ett
perfekt leklandskap för kurragömma eller tage.
Den upphöjda piedestalen är tänkt att ge en fristad för leken
och en plats för ro.
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KLIPPT GRÄS
SKULPTURERNA ÄR TÄNKTA ATT BESTÅ AV
BETONG MED VARIATION I TEXTUR OCH
FÄRGNYANSER. VISSA ÄR SOLIDA OCH VISSA
HAR SMITHÅL OCH SITTHÅL BEROENDE PÅ HUR
DE ANVÄNDS.

SKOLA
ÄNG

ÅTERVUNNET HELSINGBORGSTEGEL SIGNALERAR
EN PLATS SOM ÄR FRI FRÅN LEK, DÄR EN KAN
TA EN PAUS ELLER BETRAKTA LEKEN.

LÄGRE BUSK/
BRYNARTER

RUTSCHKANAN NER FÖR LANDBORGENS SLÄNT
FINNS INTE LÄNGRE, MEN I DEN NYA
GESTALTNINGEN FÅR EN NY RUTSCHKANA
TA PLATS I ELINEBERG OCH SKAPAR EN
ALTERNATIV VÄG ÖVER DEN NYA SLÄNTEN.
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KLIPPT GRÄS

ÄNG

LÄGRE BUSK/
BRYNARTER

DET RÖDBRUNA MARKTEGLET ÅTERKOMMER I
DEN SÖDRA DELEN AV DET ORDNADE RUMMET
OCH SKAPAR EN RÖDA MATTAN-EFFEKT PÅ
PIEDESTALEN.
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Det ordnade rummet utnyttjar den befintliga
strukturen av ett rektangulärt rum och
skapar i det tre mindre rum som flyter ut i
varandra. Dessa rum bildas med organiskt
formade vegetationsvallar i varierande
höjder, vilka även skapar en rumsavdelare
mot stråket. På andra sidan av valllarna
fortsätter de organiska formerna i form av
ett skulpturlandskap och solitära träd som
står i kontrast till den omringande naturlika
planteringen.
Området delas in i två delar där stigen från
skolan agerar skiljelinje. I den norra delen
står de raka träden tillsammans med de
abstrakta lekskulpturer och skapar ett rum
för lek och fantasi. I söder skapas istället
en plats i form av en piedestal. Även där
planteras träd med ett högt prydnadsvärde,
exempelvis japanska körsbärsträd, som står i
kontrast till den urbana skogen.
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Målpunkt: Elineberg
DET VILDA RUMMET I ELINEBERG
Det vilda rummet gestaldes för att vara en vild kontrast
till det ordnade rummet. I gestaltningen ville jag låta de
två rummen tala med varandra genom deras kontrast. Det
ordnade rummet fick former som tydligt var skapade av
människan och det vilda rummet skulle istället skapa en
upplevelse av att vara i en förvildad trädgård där äppelträd
fick samsas med artrika stigande bryn.
Genom att arbeta med vegetationens struktur och dela in
platsen i olika vegetationsytorna skapas rumsligheter på
platsen. I det vilda finns det även tydligt definierade rum
av mörkbrunt marktegel. Rummens storlek och former
kan jämföras med ett vardagsrum. Genom rummens olika
mönsterläggning signalerar det en småskalighet på platsen,
något som jag upplevt saknades tidigare.
Valet av det mörkbruna markteglet gjordes med
hänsyn till det tegel som tidigare utvanns och brändes i
Närlunda. I anslutning till vissa av tegelgolven finns det
planteringsbäddar att ta i anspråk för att odla växter,
något som jag tänkte skolans elever skulle kunna använda i
undervisningssyfte.
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A

KLIPPT GRÄS
I ANSLUTNING TILL
VISSA AV RUMMEN MED
MARKTEGEL UTFORMAS
PLANTERINGSBÄDDAR SOM
SKAPAR KONTRAST TILL
DET VILDA. GENOM ATT
UTFORMA MINDRE YTOR
SOM KRÄVER MER SKÖTSEL
HOPPAS DET SKAPA ETT
ÖVERGRIPANDE INTRYCK AV
OMSORG PÅ PLATSEN.

ATT MARKTEGLET LÄGGS
I VARIERADE MÖNSTER
GER EN DETALJRIKEDOM
OCH SMÅSKALIGHET TILL
PLATSEN OCH ETT TECKEN
PÅ OMSORG. GENOM ATT
ANVÄNDA ÅTERVUNNET
HELSINGBORGSTEGEL SKAPAS
ÄVEN EN KOPPLING TILL
HELSINGBORGS HISTORIA.

ÄNG

LÄGRE BUSK/
BRYNARTER

HÖGRE BUSK/
BRYNARTER

STIG AV TRÄFLIS

PÅ TVÅ PLATSER SKÄRS
DEN BEFINTLIGA
VEGETATIONSVALLEN
OCH ÖPPNAR UPP MOT
BOSTADSOMRÅDET. DETTA
SKAPAR ÖKAD INSYN TILL
OMRÅDET OCH FÖRVÄNTAS
SKAPA MER RÖRELSE AV
MÄNNISKOR OCH DÄRMED
ÖKAD UPPLEVD TRYGGHET.

n
SKALA
1:200

10
5

20 m

81

0

4.3

BEFINTLIG LÖVSKOG

82

KLIPPT GRÄS
TRÄDEN SOM PLANTERAS PÅ PLATSEN
SKAPAR EN FRUKTLUND SOM
HELSINGBORGARNA KAN TA FÖR SIG AV
PÅ HÖSTEN.
ÄNG

BRYNVEGETATIONEN
SKAPAS GENOM ATT
SKÖTSELÅTGÄRDERNA
FRÄMJAR JUST ARTRIKA
BRYN. SKÖTSELÅTGÄRDER
SÄTTS ÄVEN IN FÖR
ATT SKAPA STIGAR I
VEGETATIONEN OCH
SKAPAR MÖJLIGHET
ATT BLI OMSLUTEN AV
VÄXTLIGHETEN.
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HÖGRE BUSK/
BRYNARTER
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ÄNG

HÖGRE BUSK/
BRYNARTER SKAPAR
ETT BRANTRE BRYN
MOT LANDBORGEN.
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FRUKTTRÄD
STIG SOM GÅR I
DET ÖPPNA RUMMET

ÄNG

YTA MED MARKTEGEL
SKAPAR ETT
OPROGRAMMERAT RUM.

PLANTERINGSBÄDDARNA SKAPAR MÖJLIGHET
FÖR EN ORDNAD TRÄDGÅRD I DET VILDA.

STIGANDE BRYN
VÄSTER OM DEN
BEFINTLIGA
VEGETATIONSVALLEN

SEKTION A-A

MINDRE STIG DÄR
EN ÄR OMSLUTEN
AV GRÖNSKA OCH
SKAPAR DET LILLA
RUMMET.
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DÖD VED
Mortuus lignum

...Moreover, rather than claiming that
landscape architecture needs simplicity to
be succesful, it would be of great interest
for the future to promote design concepts
in which complexity plays a role...

Roland Gustavsson (2004:184)

diskussionen
I det avslutande kapitlet reflekterar
jag över arbetets process och
slutresultat.

DISKUSSION
Genom att utgå från ett befintligt grönt stråk i Helsingborg har detta arbete visat hur ett
grönt stråk kan undersökas och utvecklas för att erbjuda varierade rum för rekreation i
stadens vardagslandskap med hänsyn till den befintliga grönstrukturen.
Den inledande metoden som användes för arbetet var platsbesök till fots, där gåendet
användes som ett kognitivt verktyg för att lära känna platsen. Stråket undersöktes
därmed i en hastighet och rytm som gjorde det enkelt att stanna upp för att studera
stråkets rum och platser i detalj. Det övergripande intrycket från platsbesöken var ett
område som led av brist på omsorg. Asfalten hade spruckit och de skyltar och lyktstolpar
som en gång stått raka lutade nu trött. En faktor som kan ha bidragit till att förstärka
denna upplevelse var att platsbesöken gjordes under vårvintern. Jag tror även att denna
faktor bidrog till att jag blev lyhörd och uppmärksam för de platser som vittnade om
mänsklig närvaro och att användas. Jag drogs mot de platser som visade att något hade
hänt där tidigare, som att någon eller några gått på den trampade (hemliga) stigen så
många gånger att den visade mig vägen in genom den urbana skogen och till ett rum
(den vilda platsen) som jag kanske inte annars lagt märke till. Genom att ta mig an
platsbesöken med en öppenhet och nyfikenhet väcktes mitt intresse även för att förstå
platsen inte bara i dagens kontext utan även i gårdagens. En viktig del i processen blev
sedan att sammanställa fynden från platsbesöken och kommunicera dem i arbetet.
Genom sammanställningen fick jag även möjlighet att följa upp de frågor som väckts när
jag rört mig i området, som exempelvis vilken funktion den asfalterade gläntan tidigare
fyllt och hur de två områdena kommit till.
Litteraturstudien gav mig en större förståelse för stråkets funktion som offentligt rum
i staden, men också för att undersöka landskapsarkitekturens potential att främja
rekreation i det urbana landskapet. De åtta upplevelsevärdena användes för att definiera
rekreativa aspekter att utgå ifrån. På många sätt fungerade upplevelsevärdena som ett
diskussionsunderlag för att kunna reflektera över och identifiera de värden som jag
upplevde i området. För att få en mer nyanserad bild i denna kartering hade gåturer
med de boende i området kunnat ge kunskap i hur platserna nyttjas under hela året och
vilka värden som de boende upplever finns eller saknas. Detta tillvägagångssätt skulle
ha inneburit en mer demokratisk process i arbetet och gått mer i linje med målen för
gestaltad livsmiljö. Det hade även underlättat min process och min tolkning av vilka
behov som fanns i området.
Jag studerade även utformningen av andra stråk för rekreation och vandringsleder där
Tallskogsleden, kom att bli en stor inspiration genom att visa hur ett rekreationstråk
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kunde gå längs natur men också industri. Där kontrasterna mellan de olika urbana
strukturerna och naturen skapade spänning när en rörde sig längs stråket.
I dagens kontext verkade trädens främsta funktion vara att skärma av vägen visuellt med
deras ridå-effekt. Samtidigt som samma urbana skog, där träden fått stå och samsas om
platsen (läs: bråka med varandra), gjort att det finns en stor variation i utseende och
karaktär. Genom att utgå från den befintliga grönstrukturen, men istället kalla den för
urban skog ville jag höja värdet på denna typ av natur i staden.
Jag började skissa på hur stråkets kodning inte enbart skulle visa vägen, utan även
skapa möjlighet att uppmärksamma den befintliga grönstrukturen längs stråket och hur
kodningen skulle kunna utformas för att interagera med de som rörde sig längs stråket.
Stråkets kodning blev ett verktyg för att skapa en identitet till stråket, likt de leder jag
studerat i arbetet. Kodningens estetik spelar an på den befintliga Tallskogsleden, genom
att nyttja en gemensam kodning kunde Lövskogsleden bli en del av ett större nätverk av
rekreativa stråk i Helsingborg. För att tillgängliggöra och uppmärksamma de rekreativa
värdena blev gatesen ett verktyg för att rama in och koda stråket, men även rama in
naturen i sidled. För att uppmärksamma den mångfald som faktiskt finns i skogen
fungerade ramarna även som en flora och utformades som en nyckel för att kunna sätta
namn på det som finns i det gröna virr-varret med intentionen att göra grönskan läsbar
och värdefull för fler.
Arbetet resulterade i ett gestaltningsförslag där en ny kodning till det befintliga stråket
presenterades samt förslag för utvecklandet av tre rekreativa rum längs med stråket.
I dessa rum ville jag undersöka hur landskapsarkitektur skulle kunna få det vilda, det
ordande och platsens historia att samsas i staden. Under processen fick undersökandet
av stråket och skissandet ta mycket plats och tid, vilket gjorde att slutförandet av
gestaltningsförslaget fick mindre tidsutrymme och inte blev så genomarbetat som jag
ursprungligen tänkt.
I inledningen av detta arbete finns ett flygfoto som visar Närlunda och Elineberg som ett
perfekt modellandskap. Det är inte samma landskap som jag undersökte och arbetade
med nästan 40 år efter att fotot tagits. Att de offentliga platserna i staden åldras är
en aspekt som jag tror behöver lyftas mer i framtiden för att de omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer ska bli långsiktiga i våra städer och fylla den viktiga funktionen att vara
rekreativa rum för stadens invånare.
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Kartmaterialet i arbetet har tagits fram med hjälp av Helsingborgs stads öppna data.
URL https://helsingborg.opendatasoft.com/explore/?sort=modified
Helsingborg stad gav mig även tillgång till områdets DWG-fil genom Hanne Hansen på
Stadsbyggnadsförvaltningen som jag använt under arbetet.
Om inget annat anges är illustrationerna och bildmaterialet skapat av författaren.
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Publicering och arkivering
Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras
elektroniskt. Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver
godkänna publiceringen. Om du kryssar i JA, så kommer fulltexten (pdf-filen)
och metadata bli synliga och sökbara på internet. Om du kryssar i NEJ, kommer
endast metadata och sammanfattning bli synliga och sökbara. Fulltexten kommer
dock i samband med att dokumentet laddas upp arkiveras digitalt.
Om ni är fler än en person som skrivit arbetet så gäller krysset för alla
författare, ni behöver alltså vara överens. Läs om SLU:s publiceringsavtal här:
https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-publicera/
avtal-for-publicering/.

☐ JA, jag/vi ger härmed min/vår tillåtelse till att föreliggande arbete publiceras
enligt SLU:s avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk.

☐ NEJ, jag/vi ger inte min/vår tillåtelse att publicera fulltexten av föreliggande
arbete. Arbetet laddas dock upp för arkivering och metadata och sammanfattning
blir synliga och sökbara.

