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”Lifligt i hamnen
För närvarande råder en utomordenlitgt liflig trafik i Trelleborgs hamn, hvarur 

en hel skog av master skjuter upp.”

1903 i Trelleborgs Tidningen (1954)
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MITT FÖRSTA MÖTE MED TRELLEBORG.

Sommaren 2014 praktiserar jag på Trelleborgs kommun. Jag har fått i uppdrag 
att skriva en plankpolicy åt kommunen. I uppdraget ingår att ta fram goda 
tidstypiska exempel på inhägnader i kommunen, och jag reser runt både inom 
och utanför stadskärnan för att hitta dessa. Planken är dock inte det enda 
jag lägger märke till på mina resor. En mångsidig och heterogen stad målas 
upp för mina ögon. En stad med arv från medeltid och fiskebyar, från förra 
sekelskiftets industrialism, och från 60-talets bilism där funktionella och drastiska 
åtgärder lyser igenom. Fram till nutidens successiva avveckling av industrier, 
och byggande av villaförorter. Trelleborg är inget turismens museistad i första 
hand, utan en stad där funktionen och industrin har satt sina tydliga spår.   

förord
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Över en parkering längs C.B.-Friisgatan syns gavlar och fasader på 
hus som växt fram under årens lopp. De många husen utgör tillsammans 
Trelleborgs stadskärna. 
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abstract

Trelleborg is a city in development. In December 2015 the central station 
opened in the port of Trelleborg, after having been closed for passenger traffic 
since 1971. All regional and local public transports are now gathered at 
the central station. With this change, Trelleborg gains a new and important 
node south of city centre. These new connections reduces the time spent when 
commuting to the city, enabling the city’s growth and more sustainable travel.

Before the inauguration of the central station, the city was only regionally 
connected by bus. A bus station was located in the northern outskirts of the 
city centre where regional as well as local buses had their starting point. In 
connection with the opening of the central station the buses where relocated 
which led to the former bus station now being decommissioned. This affects the 
site itself, but also risks affecting the surrounding area as patterns of movement 
in the city may be subject to change.

In this thesis the development of a path that stretches across the center and up 
to the northern parts of the city is studied. The path passes the old bus station, 
a now closed industrial site and up through an avenue. It aims to connect 
the northern parts of the city centre and develop diverse and homely places 
based on existing qualities.

The path is analysed through a thorough field study. Studies of historical and 
cultural emergence and based on a phenomenological approach where 
the item (I) are set in relation to the subject (the path). My experiences of the 
passage will thus guide the analysis and suggestions for the path. The method 
is inspired by the landscape architects Ellen Braae, Lisa Diedrich and Gini 
Lee’s The Travelling Transect - a method for site-specific development where 
i.e. atmospheres, dynamics and relationships are mapped and analysed. The 
method criticizes universal, static design solutions that ignore the immaterial 
conditions tied to the site. Instead a more nuanced site-reading is promoted 
that acknowledges the site’s unique qualities.
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Trelleborg är en stad i utveckling. I december 2015 öppnade centralstationen 
i Trelleborgs hamn efter att ha varit stängd för persontrafik ända sedan 1971. 
All regional och lokal kollektivtrafik är nu samlad vid centralstationen. I och 
med detta får Trelleborg en ny och viktig nod söder om centrum. Med de nya 
tågen går det snabbare att ta sig till staden, vilket man hoppas kan gynna 
stadens tillväxt och ett mer hållbart resande. 

Innan invigningen av centralstationen var staden endast regionalt sammankopplad 
av busstrafik. En busscentral fanns i centrums norra utkant där regionala så 
väl som lokala bussar hade sin utgångspunkt. I samband med invigningen av 
centralstationen flyttades även bussarna vilket lett till att den tidigare busstationen 
idag står öde. Detta påverkar platsen i sig, men riskerar även att påverka 
omkringliggande platser då rörelsemönster i staden kan komma att ändras. 

I detta examensarbete studeras utvecklingen av ett stråk som sträcker sig tvärs 
genom centrum och upp mot stadens norra delar. Stråket passerar den tidigare 
busstationen, ett idag stängt verksamhetsområde och upp genom en allé. Det 
syftar till att binda samman stadens norra delar med stadskärnan och utveckla 
varierande och ombonade platser utifrån befintliga kvaliteter.

Stråket analyseras genom en grundlig fältstudie. Studier av historisk och 
kulturell framväxt och utgår från ett fenomenologisk synsätt där objektet (jag) 
ställs i relation till subjektet (stråket). Mina erfarenheter och upplevelser av 
stråket blir på så vis vägledande för analys och förslag för stråket. Metoden 
är inspirerad av landskapsarkitekterna Ellen Braae, Lisa Diedrich och Gini 
Lees The Travelling Transect - en metod för platsspecifik utveckling, där bland 
annat atmosfärer, dynamik och relationer kartläggs och analyseras. Metoden 
kritiserar universella, statiska designlösningar och som ignorerar immateriella 
förhållanden bundna till platsen. Istället förespråkas en mer nyanserad analys 
där platsernas unika kvaliteter tas omhand.

sammanfattning
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introduktion & bakgrund

Trelleborgs stad står inför en stor förändring. I december 2015 öppnade 
åter Trelleborgs centralstation för persontrafik efter att ha varit stängd i 44 år. 
Endast godståg och viss trafik mellan Malmö och Berlin hade trafikerat spåren 
sedan 1971. Centralstationen ligger i Trelleborgs hamn. Hamnen är en av 
Sveriges sex största godshamnar (Hui research 2013) och staden har kvar 
sin prägel som industristad. På grund av detta har Trelleborgs hamn enbart 
varit tillägnad industrin och varit stängd för allmänheten, vilket har gjort att 
stadskärnan vänt sig norrut, inåt land. Återinvigningen av centralstationen 
innebär inte bara att det blir enklare att ta sig till staden, utan är också en del 
i flera pågående projekt som syftar till att öppna hamnen för allmänheten i 
Trelleborg. Visionen är nu att staden istället ska vändas mot vattnet och kunna 
profitera på sitt kustnära läge.

Denna stora omvandling innebär dock, som tidigare nämnt, stora förändringar 
i staden. Trelleborg är en stad på strax under 30 000 invånare, Skånes 
sjätte största stad. Centrums utbredning har vissa begränsningar (Statistiska 
centralbyrån 2016). I samband med centralstationens öppnande pågår 
många exploateringsprojekt i staden. Staden ska förtätas och stadskärnan ska 
intensifieras. I stadskärnans norra utkant låg Trelleborgs busstation - Trelleborg 
Övre. I och med centralstationens öppnande flyttade busstationen till hamnen. 
Platsen Övre får därmed ingen specifik roll, utan blir en stor och öppen 
hårdgjord yta som utgör utkanten av centrum.

Övre är ett av kommunens exploateringsområden. Avgränsningen för projektet 
är ännu inte dragen då det i angränsande områden också finns potential för 
förtätning. I den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 finns 
ett långt, rakt gångstråk markerat. Stråket sträcker sig från hamnen genom 
stadskärnan, upp över Övre, vidare genom ett mindre industriområde och 
upp till Trelleborgs lasarett där det angör befintliga cykelbanor. Stora delar av 
stråket finns idag. Det sträcker sig från Övre ner genom centrum, och har varit 
ett välanvänt stråk. Busstationen som nod har till stor del varit anledningen till 
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detta. Då busstationen flyttats blir stråket inte lika självklart. Istället behövs en 
ny nod för att befolka stråket. 

Då jag började arbeta på Trelleborgs kommun sommaren 2014 väcktes mitt 
intresse för platsen som kallas Övre. Platsen som i nästan hela Trelleborgs 
stads historia fungerat som en hållplats för resenärer till och från staden. Innan 
busstationen anlades låg där en tågstation som byggdes åren efter järnvägen 
till hamnen (från början ”Nedre”). Att göra mitt examensarbete om Övre blev 
mitt mål, men ju mer jag satte mig in i problematiken och möjligheterna kring 
Övre ju mer låst blev jag i platsens historia som en mötesplats och central 
del av staden. Till saken hör även mitt arbete på kommunen. Jag sattes in i 
flera pågående projekt i staden och fick mer och mer inblick i kommunens 
visioner för hur stadens skulle utvecklas. Att arbeta parallellt med kommunen i 
ett projekt som de själva hade på gång blev svårt att ta ställning till. Jag ville 
arbeta med fria ramar, utan att behöva ta hänsyn till reella politiska aspekter 
som kommunarbetet innebär. 

Efter många avväganden fick jag således nys om stråket. Längs ett stråk finns 
flera målpunkter som tillsammans kan skapa rörelse och vistelse. Stråket finns, 
som sagt, markerat i den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad, men 
är inte kopplat till några större stadsbyggnadsprojekt. Det som dock finns är 
ett äskande av medel för ett gång- och cykelstråk (omnämns fortsättningsvis 
som GC-stråk) för den aktuella sträckan. Målbilden är att öka andelen 
transporter till fots eller med cykel inom staden. Stråket passerar dessutom 
framtida exploateringsområden där nya målpunkter kan diskuteras (Tekniska 
förvaltningen 2015). I detta examensarbete vill jag koppla GC-stråket till 
ett större stadsbyggnadsprojekt. Istället för att arbeta med en specifik plats 
belyser jag i detta examensarbete många platser som tillsammans bidrar till 
att hålla samman staden. Stråkets sträckning genom staden ger dessutom en 
intressant bild av gamla och nya karaktärer och stadsrum, alla specifika på 
sitt sätt. Dragningen av stråket (nord-sydlig riktning) är extra intressant ur ett 
stadskärneperspektiv då stråket passerar olika områden som skiljer sig mycket 
från varandra. Om man istället hade tittat på ett stråk som går parallellt med 
kustlinjen hade man behövt titta på stråket ur ett annat perspektiv, då staden 
under hela sin historia utvecklats i den riktningen, varför bebyggelsestruktur 
inte skiljer sig nämnvärt från varandra. 

Genom att arbeta med ett stråk istället för en plats har jag också velat undersöka 
om jag kan få en mer sammanhållen bild av centrum. Intressant är också idén att 
utveckla ett stråk som delvis inte finns. I det här fallet handlar det om att skapa 
ett GC-stråk, vilket inte är så märkvärdigt i ett stadsbyggnadssammanhang. 
Det som dock är speciellt är att sträckningen i nuläget inte finns samtidigt som 
syftet med stråket är att öka transporten till fots och med cykel i staden. För att 
uppnå syftet krävs att människor anser att stråket är så pass bra att de väljer 
att ställa bilen hemma. Stråket syftar inte till att ha en specifik identitet, så 
som Kunskapsstråket i Lund eller Rosengårdsstråket i Malmö, men kan ändå 
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CENTRUMFÖRTÄTNING analys och förslag

∞

Prioriterat fotgängarstråk

Prioriterad fotgängarzon

Viktig målpunkt i centrum

Prioriterad cykelväg

Busslänken

Bytespunkter

Prioriterad bilgata (40 km/h)

Bilgata med många korsningspunkter

Persontågförbindelse

Gröna korridorer och länkar

Nya grönområden och parker

Kustpromenaden från hamn till hamn

Framtida byggnad Övre- och Södra 
innerstaden

TECKENFÖRKLARING ∞

Prioriterat fotgängarstråk

Prioriterad fotgängarzon

Viktig målpunkt i centrum

Prioriterad cykelväg

Busslänken

Bytespunkter

Prioriterad bilgata (40 km/h)

Bilgata med många korsningspunkter

Persontågförbindelse

Gröna korridorer och länkar

Nya grönområden och parker

Kustpromenaden från hamn till hamn

Framtida byggnad Övre- och Södra 
innerstaden

TECKENFÖRKLARING

Eftersom att gaturummet är begränsat, måste olika stråk prioriteras för olika färdsätt för en effektiv logistik
88

Stråken från centrum ner mot vattnet utvecklas 
och förstärks mot målpunkterna Centralstationen 
och Mittelbron. C.B-Friisgatans handelsståk förstärks 
genom att bli gågata, liksom Algatan. Kontinentgatan 
(30 km/h) blir en traditionell blandtraksgata som 
kännetecknas av gröna stadsbussar.

Busslänken Valldammsgatan-Nygatan-
Kontinentgatan gör centrum tillgängligt med 
byteshållplatser för stadsbuss vid Centralstationen, 
Stortorget och Lasarettet. Med kvartstrak i både in 
till och ut från centrum fylls staden med gröna bussar.

Ett prioriterat cykelstråk innebär att korsande gator 
får väjningsplikt. Utmed Spårvägen, den gamla 
banvallen, uppgraderas bentligt cykelstråk till ett 
prioriterat cykelstråk. C.B-Friisgatan, Hesekillegatan, 
Kraaksgatan, Nygatan och Östergatan får 
väjningsplikt i korsningarna.  Spårvägens prioriterade 
cykelstråk som leder direkt ner till Centralstationens 
östra entré har genom sin sträckning ett 
upptagningsområde på mer än 80% av de boende i 
staden och är en viktig pulsåder för stadens pendlare.

Bilparkering tydliggörs genom att skylta till 
nyetablerade parkeringshus strategiskt lokaliserade 
där traken angör centrum från norr, öst och väst. 

Sammanhängande rekreativa stråk speciellt utmed 
kusten är viktiga för att dra nytta av havskontakten, 
dess olika målpunkter och ansluta till ett regionalt 
kuststråk.

Rörelser och stråk

Ur Fördjupning av Trelleborgs översiktsplan för 2025, Rörelser och stråk. Den rosa sträckningen i 
nord-sydlig riktning markerar det studerade stråket.

Stråket

Övre

Centrum

jämföras med dessa då de också har som syfte ett minska upplevda och 
faktiska avstånd i centrala delar av städerna. De två ovan nämnda stråken 
har stora stadsbyggnadsprojekt kopplade till sig där anslutande platser också 
ingår. Till GC-stråket i Trelleborg finns inga anslutande projekt beskrivna. Istället 
planeras stråket fungera genom att vara den genaste vägen till centrum från 
Lasarettet och troligtvis bättre anpassat för gång och cykel än parallella stråk. 
I detta projekt vill jag alltså utvidga projektet och göra ett utvecklingsförslag 
för stråket samt omgivande platser som jag under projektets gång upplever 
kan gynna rörelse och vistelse längs stråket.  
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Målsättning
Målsättningen är att andelen transporter inom staden som sker till fots eller med cykel ska öka. Lyckas vi med det 
innebär det både miljövinster, folkhälsovinster och ekonomiska vinster. Mindre privatbilism ger mindre utsläpp, 
mindre trafikbuller uppstår och mindre parkeringsytor krävs vilket i sin tur kan öka exploateringsgraden i innerstaden. 
Omvänt innebär färre parkeringsplatser att fler överväger att antingen åka kollektivt eller att gå eller cykla till 
målpunkten. Ju fler som förflyttar sig till fots eller per cykel, desto större folkhälsovinster.
• Tekniska nämnden har antagit två effektmål som helt eller delvis är applicerbara på detta ärende; Trelleborgs 

kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på 
landsbygden. Ett ökat kollektivt resande innebär färre bilar i staden, därmed minskar risken för olyckor mellan 
bil och oskyddad trafikant. Olycksstatistik samlas in kontinuerligt och är alltså mätbar.

• Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid 
nämndens beslutsfattande. Miljövinsterna p.g.a. ett ökat kollektivt resande är odiskutabla. Mätbara indikatorer 
kan vara utsläppsmängder, trafikmängder, behovet av parkeringsplatser m.m. Dessa indikatorer ingår inte i 
förvaltningens effektmål.

Handlingsalternativ
Det föreslagna alternativet innebär att GC-trafiken gynnas genom att en bra förbindelse mellan centrum/
stationsområdet och sjukhuset erbjuds. En ny förbindelse skapas genom kvarteret Signalen, delar av 
Rusthållaregatan, Skyttsgatan och korsningen Engelbrektsgatan/ Vikingagatan – Skyttsgatan tas i anspråk för GC-
trafik. Delen inom kvarteret Signalen utförs ”ovanpå”, behov av schaktningsarbete minimeras för att saneringsbehov 
inte ska påkallas. En extra effekt av att utföra delen genom ett framtida exploateringsområde på ett enkelt sätt är att 
kostnader för anpassning till de framtida planerna blir relativt låga.

ÖVRE

LASARETT

Geogra�sk avgränsning Fördjupning av Översiktsplanen 

Blandad bebyggelse

  Nytt bebyggelseområde (tidigare jordbruksmark)

  Förtätning/omvandling/ändring av markanvändning till blandad bebyggelse 

Jordbruksmark

  Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling

Verksamhetsområde

  Nytt verksamhetsområde (tidigare jordbruksmark)

  Förtätning av verksamhetsområde

Allemansrättslig mark, park & natur

  Nytt park/naturområde (tidigare jordbruksmark)

Särskilda fritidsområden begravningsplatser och kolonilottsområden

  Grönkorridorer/boulevarder i staden

  Prioriterade fotgängarstråk

  Handelsområden

  Kustpromenaden från Hamn till Hamn

  Prioriterade cykelvägar

  Framtida prioriterade cykelvägar

  Stadsgräns och entréer

Vägar och gator

  Ringvägskorridor Etapp 1

  Ringvägskorridor Etapp 2

Järnväg

Åar, vattendrag och kust

TECKENFÖRKLARING

MARKANVÄNDNINGSKARTA Trelleborgs Stad 2025

77

Förtätning/omvandling/ändring av 
markanvändning till blandad bebyggelse
Prioriterade fotgängarstråk
Handelsområden

Geogra�sk avgränsning Fördjupning av Översiktsplanen 

Blandad bebyggelse

  Nytt bebyggelseområde (tidigare jordbruksmark)

  Förtätning/omvandling/ändring av markanvändning till blandad bebyggelse 

Jordbruksmark

  Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling

Verksamhetsområde

  Nytt verksamhetsområde (tidigare jordbruksmark)

  Förtätning av verksamhetsområde

Allemansrättslig mark, park & natur

  Nytt park/naturområde (tidigare jordbruksmark)

Särskilda fritidsområden begravningsplatser och kolonilottsområden

  Grönkorridorer/boulevarder i staden

  Prioriterade fotgängarstråk

  Handelsområden

  Kustpromenaden från Hamn till Hamn

  Prioriterade cykelvägar

  Framtida prioriterade cykelvägar

  Stadsgräns och entréer

Vägar och gator

  Ringvägskorridor Etapp 1

  Ringvägskorridor Etapp 2

Järnväg

Åar, vattendrag och kust

TECKENFÖRKLARING

MARKANVÄNDNINGSKARTA Trelleborgs Stad 2025

77

Rusthållargatan

Engelbrektsgatan - Vikingagatan
SkyttsgatanKVARTERET SIGNALEN

Urklipp ur Markanvändningskarta Trelleborgs stad 2025 (ej referensbild till äskande GC-stråk). På denna plan är stråket markerat 
i blått/turkost. Som synes skiljer sig sträckningen norr om kvarteret Signalen från planen till vänster. Detta troligtvis på grund av de 
än så länge ofärdiga planer gällande stråket.    

Urklipp ur handling: Äskande av medel för GC-stråk till lasarttet (Tekniska förvaltningen 2015)

Geogra�sk avgränsning Fördjupning av Översiktsplanen 

Blandad bebyggelse

  Nytt bebyggelseområde (tidigare jordbruksmark)

  Förtätning/omvandling/ändring av markanvändning till blandad bebyggelse 

Jordbruksmark

  Landskapskilar med jordbruk/närodling/stadsodling

Verksamhetsområde

  Nytt verksamhetsområde (tidigare jordbruksmark)

  Förtätning av verksamhetsområde

Allemansrättslig mark, park & natur

  Nytt park/naturområde (tidigare jordbruksmark)

Särskilda fritidsområden begravningsplatser och kolonilottsområden

  Grönkorridorer/boulevarder i staden

  Prioriterade fotgängarstråk

  Handelsområden

  Kustpromenaden från Hamn till Hamn

  Prioriterade cykelvägar

  Framtida prioriterade cykelvägar

  Stadsgräns och entréer

Vägar och gator

  Ringvägskorridor Etapp 1

  Ringvägskorridor Etapp 2

Järnväg

Åar, vattendrag och kust

TECKENFÖRKLARING

MARKANVÄNDNINGSKARTA Trelleborgs Stad 2025
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MÅL & SYFTE

Mitt mål är att göra ett utvecklingsförslag för stråket i Trelleborg. Mitt mål med 
förslaget är att skapa förutsättningar för ett aktivt stråk där varje del av stråket 
studeras i detalj så att platsernas unika karaktär framhävs. Arbetet syftar till att 
undersöka om jag genom att se till stråket som helhet även få större förståelse 
för stadens helhet.    

Frågeställningar:

Hur kan ett stråk genom befintlig miljö utvecklas så att både platsspecifika 
kvaliteter tas tillvara och en god helhet uppnås?

Vilka utvecklingsstrategier och gestaltningsprinciper kan vara vägledande för 
utvecklingen av ett stråk i en svensk småstad?

Hur kan ett stråk gestaltas för att möjliggöra vistelse, trivsel och rörelse?
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METOD

Design research och kvalitativa fältstudier är centrala i arbetet. Med design 
research avses det som Murray Fraser definierar som resultatet av en 
designprocess där frågor och undersökningar ställs i relation till ett projekt 
genom gängse undersökande aktiviteter såsom tänka, skriva, testa, utvärdera, 
formulera, diskutera, sprida och så vidare (Fraser 2013).

Det projektområde som är valt är ett stråk i Trelleborg. Stråket är valt då det 
är ett faktiskt fall som är under förändring. Därmed är tidpunkten kritisk för 
studien eftersom det är just nu som det finns en möjlighet att faktiskt påverka vad 
som kommer att hända i området. Då arbetet presenteras är centralstationen 
redan invigd. Fallstudien är dock gjord innan dess, varför bilder i arbetet 
visar platserna så som de var innan bussflytten. Den vägledande metoden 
för fallstudien är Travelling Transect.

THE TRAVELLING TRANSECT: 

Tre professorer i landskapsarkitektur; Ellen Braae, Lisa Diedrich och Gini Lee 
beskriver i artikeln The travelling transect: capturing island dynamics, relationships 
and atmospheres in  the water landscapes of the canaries (2013) hur de genom 
utveckling av metoden The Travelling Transect försöker fånga och uttrycka 
efemära (kortvariga) kvaliteter så som dynamik, relationer och atmosfärer i 
vattenlandskap. Landskap i och vid vatten har stor förändringsbenägenhet på 
grund av vattens naturliga egenskaper. Att se vattenlandskapets dynamik blir 
därför fundamental för att förstå och kunna gestalta platsen. Metoden kritiserar 
universella, statiska designlösningar som ignorerar immateriella förhållanden 
bundna till platsen. Istället presenteras en metod som uppmanar till ”a more 
nuanced transformation of sites” [där de] ”apply a narrative open work design 
method that can be variously described as deep mapping and/or transareal 
travelling.”(Braae; Diedrich; Lee, 2014 s1).

Visserligen syftar metoden till att förbättra designers och arkitekters förståelse 
av vattenlandskap, men mina fältstudier bottnar ändå i metoden The Travelling 
Transect, dock i en till arbetet anpassad tappning. Detta då jag vill hävda 
att städer, på samma sätt som vatten, är dynamiska. Och att dynamiken, 
relationerna och atmosfärerna är fundamentala för att förstå staden.  

Metoden är inspirerad av upptäcktsresanden, forskaren och författaren Alexander 
von Humboldts resor till Amerika i slutet på 1700-, och början på 1800-talet. 
Humboldt såg på forskning som ”a mobile, transareal enterprise that moves 
across disciplinary and geographical boundaries and territories” (Ette; Kutzinski 
in Braae; Diedrich; Lee, 2014 s3). Alltså rörlig och gränsöverskridande, 
både gällande faktiskt territoriala, geografiska gränser, men också över 
kunskapsområden och vetenskaper. Under hans långa resor var rörelsen det 
fundamentala för att komma till nya insikter och förståelse. Både i meningen 



18

om att faktiskt röra sig över de nya landskap han såg och på ett större plan, 
genom att komma från en plats till en annan. Humboldt såg alltid sina egna 
tidigare erfarenheter i relation till de nya platser han besökte; ”The observed 
object was always referred back to the observer; and his observational 
conditions, heritage, background knowledge, comparative frame of reference, 
and even his mood were taken into consideration.”  (Ette 2005 s.88). I sina 
fältstudier dokumenterade han upplevelser i dagböcker skrivna på plats genom 
anteckningar och skisser som många gånger visuellt beskrev platserna (Ette 
2015). Resultatet av hans arbetet var heller inte tidbestämt, i den mening att 
en faktisk sanning från de platser han besökt var presenterad. Av  Braae, 
Diedrich och Lee (2014 s.4) beskrivs att hans ”site thinking is on-site thinking 
and his site knowledge is open- ended evolutionary knowledge.”  

För att sammanfatta metoden The Travelling Transect kan man dela upp den 
i tre steg - före, under och efter fältstudierna. De olika stegen baseras alla i 
den faktiska platsen och ger på olika sätt kunskap om den. 

Före fältstudierna studeras landskapet historiskt, kulturellt, politiskt och 
topografiskt genom kartor, planer, texter m.m. En ungefärlig rutt ’a Transect Line’ 
bestäms för platsbesöken, som planeras passera olika typer av landskap och 
atmosfärer. Rutten bestäms med förhoppningen om att atmosfärerna ska leda 
till nya oavsiktliga upptäckter som kan komma att ändra färdvägen, avvika 
från den, och antagligen leda till nya platser som ger ytterligare förståelse av 
landskapet (Braae, Diedrich, Lee, 2014). Under fälstudierna används olika 
redskap för att fånga landskapet och dess efemära kvaliteter. Fotografering 
och filmning för att fånga unika ögonblick och karaktärer så som färger, 
strukturer, ljud och rörelser. Handritade skisser, anteckningar och teckningar 
för att tillåta en mer flexibel tolkning av detaljer samt reflektioner av vad som 
upptäckts. Samtal med lokalbefolkning och yrkesverksamma med koppling 
till utvecklingen av landskapet för att ge insikter om lokala omständigheter 
och den samtida diskursen gällande platserna. (Braae, Diedrich, Lee, 2014 
s.5). Tillsammans blottar metoden atmosfärer mellan öppet och stängt, ljust 
och mörkt, skydd och fara samt vått och torrt med mera. Repeterande mönster 
och små sekvenser i filmer och ljudupptagningar, och relationer mellan klippor, 
stränder, raviner och sluttningar framträder i skisser och anteckningar. (Braae, 
Diedrich, Lee, 2014 s.5).

Efter platsbesöket sorteras och analyseras materialet. Kopplingar mellan de 
olika redskapen beskrivs som en bidragande faktor för ökad förståelse av 
platsen samtidigt som den underlättar presentationen av materialet. I en dagbok, 
som syftar till att utmana konventionella arkitektoniska planer, sammanfattas 
fältstudierna dag för dag i kartor, foton och skisser där specifika upptäckter 
’promts’ som bidragit till ny kunskap om situationen markeras. (Braae, Diedrich, 
Lee, 2014). Dagboken blir en rumslig presentation  i real tid, där landskapets 
dynamik, relationer och atmosfärer vid ett tillfälle är kartlagda. Den ansluter till 
framtida fältstudier då den avslutas i öppenhet för ny förståelse av landskapet, 
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då syftet med metoden är att understryka hur platser konstant förändras, och 
därför hur kunskap alltid ska utvecklas. (Braae, Diedrich, Lee, 2014).

MIN PROCESS

”Representations are powerful formulations. They structure an understanding 
of urban life-worlds by organizing perceptions and everyday experiences 
of the city. By inscribing an idea of ”the city” (which is only ever an idea), 
they impact materially and ideologically on notions of what urban ”is” and 
aspirations of what it could become.” 

(Kahn 2002 s.237)

Så inleds Andrea Kahns kapitel; Imaging New York i boken The Urban Life 
World (Kahn 2002). Hon beskriver vidare hur representationer, vare sig de 
är kartor, modeller och visuella återgivningar eller kommunala förordningar 
och politiska handlingar, stabiliserar staden till en rationell konstruktion. En 
konstruktion som kan analyseras och kritiseras - och vidare ges nytt ansikte 
beroende på vad man vill åstadkomma. Representationerna flätar samman 
motstridiga aspekter till en enhetlig och överblickbar bild av staden. ”What 
urban is” finns, som Kahn också menar, inget faktiskt svar till. Staden upplevs 
och existerar på många olika plan parallellt, beroende på vem som upplever 
staden, när och på vilket sätt. Att konceptualisera staden innebär därför att 
bortse från en mängd av de lager som bygger upp en stad, och själv ta sig 
rättigheten att föra andra människors talan (Kahn, 2002). Ett vackert stycke 
hämtat från Michel de Certeaus The practice of everyday life (1984), också 
citerat i Kahns text, beskriver med paralleller till Renässansmålare hur en 
representation av en stad aldrig visar vad som faktiskt är, utan snarare vad 
vi vill att den ska visa: ”The desire to see the city preceded the means of 
satisfying it. Medieval or Renaissance painters represented the city as seen 
in a perspective that no eye had yet enjoyed.”. Kahn och de Certeau talar 
visserligen om att ”titta ner från ovan”, att överblicka något oöverblickbart och 
återge det i form av ett koncept eller en ’rationell konstruktion’. 

Detta är ett utforskande och praktiskt examensarbete, där min egen förståelse 
för stråket och dess sammanhang spelar en primär roll. Genom en grundlig 
fältstudie till fots i Trelleborg har jag försökt förstå stadens dynamik och dess 
förutsättningar inför framtida förändringar. Jag försöker dra paralleller mellan 
det jag ser och känner, det jag läser, det som varit och det som kan bli. Med 
utgångspunkt i fältstudierna har mitt gestaltningsarbete tagit form. Genom 
skisser, analyser, test och utvärderingar under hela processen har jag försökt 
nå ny förståelse om vad en passande gestaltning för stråket kan vara. Men 
mitt arbete resulterar ändå i en representation. En representation i ord och bild 
av vad jag funnit när jag studerat stråket. Det som i mina ögon är kvaliteter, 
svagheter och vad som kan lyftas fram, göras om och läggas till. Mitt arbete, 
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och min representation av stråket i Trelleborg måste därför läsas med vetskapen 
om att det som beskrivs är mina upplevelser. Och att min ambition är att låta 
detta arbete vara en del i en process av att utveckla Trelleborg som stad. 
Processen är en del av stadens ständiga förändring - från något - till något.

I detta examensarbete har jag, i likhet med Braae, Diedrich och Lee, kunnat 
dela in mitt arbete i tre faser eller steg; före, under och efter fältstudierna. 
De tre faserna skiljer sig dock lite från de tidigare beskrivna, då före- och 
under-stegen har varit överlappande. Som nämnt i introduktionen har jag 
arbetat på kommunen vilket har gett mig en bakgrundsförståelse för staden 
och platsen jag arbetar med. I mitt fall har alltså före-steget betytt att jag varit 
på platsen jag studerar, istället för att på avstånd skapa en grundläggande 
förståelse för den. Sammanfattningsvis har dock resultatet varit detsamma, 
steget har gett mig en historisk, politisk, kulturell och geografisk förståelse för 
platsen, även om den historiska aspekten studerats vidare i senare skeden av 
arbetsprocessen. Till denna del kan jag även tillägga att jag i min process har 
studerat olika infallsvinklar att ta mig an examensarbetet, varför jag studerat 
platsen översiktligt, och därav geografiskt, före jag valt min metod.

Det nästkommande steget - under fältstudierna - har också påverkats av mitt 
arbete på kommunen. Denna fas kan delas upp i två underrubriker; medvetna 
och omedvetna analyser. Till de medvetna analyserna räknas de faktiska 
fältstudier jag gjort då jag valt metod och därefter studerat stråket. I denna 
del skiljer sig min analys inte nämnvärt från den ovan beskrivna - jag har 
använt mig av skisser, fotografering, filmning, anteckningar och samtal för 
att skapa en djupgående förståelse för platserna och sammanhanget. Jag 
vill dock hävda att en omedveten analys pågått samtidigt, en som kommit 
att spela roll då jag i efterhand, på distans ska sammanställa mina analyser. 
Platserna har varit en del av min vardag under en längre period än jag gjort 
de faktiska fältstudierna. Jag har vandrat längs delar av stråket morgon och 
eftermiddag varje vardag i över ett halvår - varit trött, pigg, glad, frustrerad 
osv vilket har kommit att påverka min förståelse av stråket. Jag nämner detta 
då jag anser att det är viktigt skilja på dessa delar, men även ställa dem i 
förhållande till varandra för att understryka hur mina analyser utgår från min 
egna förståelse av platsen och som Braae, Diedrich och Lee hävdar, lämna 
den i öppenhet för nya analyser och förståelse för landskapet. Detta kommer 
diskuteras vidare i mina slutsatser av arbetet. 

Den sista fasen - efter fältstudierna - är den som mest liknar den tidigare 
beskrivna. På grund av att jag flyttat till Stockholm har jag helt på distans 
från stråket i Trelleborg sammanställt mina analyser och anteckningar vilket 
resulterat i detta arbete. Jag har dock inte använt mig av en linjär dag-för-
dag presentation då mina analyser pågått under en längre period med 
vissa uppehåll mellan fältstudierna. Istället har jag valt att presentera mina 
observationer på ett övergripande sätt, där platserna presenteras en efter en, 
om än överlappande. Specifika aspekter av platserna som framkommit efter 
hand och lett till ny förståelse av platserna (rumsliga, strukturella, historiska, 
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Fältstudier - känna, se, 
upptäcka

• Arbete på kommunen - förståelse om stadens utveckling och pågående projekt 
och visioner 

• Tala med förbipasserande intresserade

• Tala med kollegor utanför arbetet

• Själv uppleva/känna utanför arbetet - här och på kommunen

• Tala med museiarbetande

• Litteraturstudier

• Gestaltning

Skissa, reflektera

Sammanfatta i Stockholm - 
förståelse genom att koppla delar till 

sammanhang

Skissa mer, skissa om, 
reflektera, digitala och 
analoga modeller

Produkt
• Litteraturstudier

• Gestaltning

• Analysera och värdera tidigare intryck.

• Distansera
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kulturella osv.), det som Braae, Diedrich, och Lees kallar ’promts’, har kommit 
att spela stor roll i arbetet och bidragit till att förslaget utvecklats och förändrats 
många gånger under arbetets gång. Detta har skett både under fältstudierna, 
men även då jag sammanställt mina analyser och kopplat dem till ny litteratur 
och så vidare. 

I diagrammet nedan avser jag visa min process visuellt. I den del jag kallar 
Fältstudier har jag vävt samman den första och andra fasen av mitt arbete 
då dessa i praktiken varit överlappande. 

lt is vital that the design element and these other modes of research activity 
and research methodology operare together in an interactive and symbiotic 
manner, with each feeding into the ohters throughout the whole process from 
start to finish. (Fraser, 2013 s.2) 

Med dessa ord av Murray Fraser där han diskuterar Design research, vill jag 
avsluta detta kapitel. Orden är något jag tagit fasta på under min process,  
då jag upprepade gånger fått ställa mitt arbete i relation till den metod jag 
arbetar med. Detta på grund av de olika förutsättningar jag haft jämfört med 
de som beskrivs av Braae, Didrich och Lee om The Travelling Transect. 
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STRÅKET, ELLER 
THE TRANSECT LINE

Lasarettsentré

Liljeborgsskolan

Ungdomsgård

Simhall

Centralstationen

Algatan - centrumgata

Bibliotek

Söderslättsgymnasiet

Stortorget

Folketspark

Valens köpcentrum
Brandstation

Trelleborgs museum

Stadsparken
Konsthall

Övre busstation

Markerade funktioner och målpunkter i ett 
före-perspektiv

Östervångsparken

Exempel på förutsättningar för stråket konstaterade under förarbetet innan de faktiska fältstudierna.
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UNGEFÄRLIG UTBREDNING AV 
FÄLTSTUDIER - ritat i efterhand ur 
minnet, från anteckningar och 
fotografier

Daglig tur från busshållplats till arbete
Promenader
Extra studerat område

Ungefärlig plan över utbredning av de kvalitativa fältstudier som är centrala i detta arbete.Som synes har 
turerna avvikit från the transect line, eller det faktiska stråket. Detta på grund av de upptäckter jag gjort 
under arbetets gång, i kombination med min vision att få förståelse för stråket i sitt sammanhang.  
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STRUKTUR

Det här examensarbetet följer inte den gängse modellen för hur ett akademiskt 
arbete är upplagt. Arbetet är skrivet på ett explorativt sätt där fynd och 
upptäckter från de undersökta platserna presenteras efterhand i texten då 
de kartläggs. Förslag är nära sammankopplat med analysen, varför även 
förslaget presenteras efterhand.

Kapitel 1 - förhållningssätt - innehåller en kortfattad stråkteoretisk bakgrund. 
Här diskuteras vad ett stråk är i syfte att hitta en utgångspunkt i analys och 
förslag. Analytiska utgångspunkter för en platsspecifik gestaltning diskuteras 
även för att hitta struktur i både arbete och stråk.

Kapitel 2 - staden - innehåller en historisk och nutida beskrivning av Trelleborg.  
Stadens identitet och strategiska läge utforskas tillsammans med specifika fynd 
gällande fysisk struktur och utveckling. Kapitlet avslutas med en kortfattad 
beskrivning av pågående projekt i staden.

Kapitel 3 - stråket - beskriver stråket i sig. Stråket är uppdelat i olika delområden 
som analyseras var för sig. Kontentan av analysen leder till ett förslag som 
presenteras efterhand i varje delområde. Avslutningsvis kopplas förslagen 
samman till en helhet för stråket.

Kapitel 4 - reflektion & diskussion - innehåller reflekterande diskussioner 
om metoden och förslaget uppdelat i två avsnitt. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande diskussion om vidare studier.
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AVGRÄNSNING

För att begränsa arbetet till en rimlig nivå är analyser och gestaltning koncentrerat 
kring stråkets norra delar. Anledningen till detta är att förflyttningen av busstationen 
ner till centralstationen i hamnen medför att platsen är i mer akut behov av 
omgestaltning. Platsen där busstationen legat gränsar till bostadsområden, 
skolor, centrala parker och har varit en självklar del av centrum. De södra 
delarna av stråket innefattar hamnområdet, ett enormt och idag avstängt 
område. Området gränsar inte till några bostäder och är beroende av att 
hamnen tillgängliggörs, varför jag gjort valet att inte inkludera området. En 
analys av hamnen hade dessutom varit ett för omfattande arbete för detta 
examensarbete. Planerna för en omgestaltning där ligger långt i framtiden, 
vilket gör att analyser av den befintliga situationen i staden riskerar att bli 
daterade då projektet sätter igång. I detta arbete har jag istället koncentrerat 
mig på förändringar i staden som planeras ske i den närmaste framtiden 
och lämna utrymme för nya analyser i takt med att staden utvecklas. I arbetet 
tillåter jag dock flera tidsperspektiv samtidigt och begränsar mig inte till ett.  

I arbetet har jag tittat på teori om stråk som har ett tillämpat alternativ i 
en stadsbyggnadsdiskurs, dvs det är inte urbana studier, urban sociologi, 
kulturgeografi eller trafikteknik. Metoden för arbetet utgår från designteorier 
och fenomenologi. 

Genom att jag arbetet på kommunen har jag fått insikt i att parkeringsbehovet 
är stort i staden, framför allt i samband med nya förtätningsprojekt i innerstaden. 
Preliminärt är en stor andel av parkeringsplatserna hänvisade till Övre, och 
planer finns på att bygga ett parkeringshus där. I detta arbete har jag dock 
valt att se tekniska aspekter på en konceptuell nivå, snarare än en detaljerad 
planläggning av det. Arbetet syftar istället till att få en helhetsbild av stråket 
och platserna i staden som helhet.
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 förhållningssätt
 stråk & struktur

Som nämnt tidigare sträcker sig stråket genom flera olika områden med unika 
karaktärer och historiska lager - synliga och mindre synliga. Stråket sträcker 
sig genom centrala Trelleborg och upp mot lasarettet, utanför stadskärnan. 
Vad som omfattas av en stads kärna, och var kärnans kant ligger är ofta svårt 
att definiera med exakthet. Kärnans gräns, eller yttre kanter varierar ofta över 
tid och på vilket sätt man väljer att definiera den. Någonstans längs stråket 
i Trelleborg finns i alla fall den gränsen. 

När en stad, så som Trelleborg, står inför en stor förändring som på olika vis 
påverkar stadskärnan tror jag att det är viktigt att förstå, eller i alla fall försöka 
förstå, vad som utgör kärnan i staden och hur kanterna till kärnan ser ut. Och 
på så sätt, med större sannolikhet, kunna avgöra hur kärnan, kanterna och 
vad som finns utanför kanterna ska behandlas. En stadskärna är dynamisk, inte 
bara i sin faktiska utbredning, utan även på ett socialt och känslomässigt plan, 
det vill säga dynamiken i staden, hur människor rör sig och upplever staden.

För att gå tillbaka ett steg kan man ställa sig frågan vad ett stråk är. Till 
sammanhanget hör att vi syftar på ett stråk vi rör oss längs - ett stråk i den 
fysiska miljön. Enligt Svenska akademiens ordbok handlar det om en färdväg, 
om en sammanhängande sträckning där ett antal färdas/förflyttar sig (Svenska 
Akademien 2014). För att närmare förstå vad detta innebär väljer jag att 
utgå från arkitektutforskaren Rickard Perssons (2004) artikel Some thoughts 
on Stråk där han diskuterar betydelsen av ett stråk med ambitionen att hitta 
en lämplig översättning till engelskan. Detta då han för att förklara begreppet 
diskuterar vad ett stråk är både på ett översiktligt stadsplaneringsplan men 
också på ett mer filosofiskt och lingvistiskt plan, vilket bryter ner ett begrepp 
som på svenska kan uppfattas som självklart.

Persson (2004) beskriver hur verbet rörelse är en fundamental beståndsdel i 
substantivet stråk, men att det handlar om en kollektiv rörelse snarare än en 
individuell. Han jämför begreppet med andra liknade begrepp som diskuterats  
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flitigt inom arkitekturforskning. Exmpel är de franska orden promenade eller 
boulevard, men där betydelsen är mer specifik och syftar på rekreativa- eller 
fritidspromenader utförda av flanören. Stråket har en mer öppen betydelse 
där subjektet kan färdas både till fots, med cykel och med bil. ”The members 
of gangs of youth who ride about in cars along the main street in Trelleborg, 
as well as the pick-up men on the strip of shore known as the beach of 
Kämpinge, are also bodies on the stråk. Avenyn in Gothenburg, Ribersborg 
beach in Malmö, Ströget in Copenhagen, the waterfront of Barceloneta, the 
mountain path between the five towns of the Cinque Terre in Liguria, they are 
all stråk.” (Persson 2004 s.267)

Vidare förklarar Persson stråket som en kollektiv och rumslig plats där rörelsen 
både innefattar att förflytta sig från A till B men också ett  konstant flöde av 
människor fram och tillbaka och vidare. Människor som förflyttar sig längs ett 
stråk behöver inte nödvändigtvis se stråkets början och slut (stråkets början och 
slut kan dessutom vara odefinierade, eller variera över tid), utan kan ansluta 
till och avvika från stråket var som helst längs det. Stråket innefattar inte en 
överordnad aktivitet, i kontrast till det engelska ordet ’route’ vars huvudsakliga 
mening är att förflytta varor eller människor från en plats till en annan. Och på 
grund av dess kollektiva funktion innefattar stråket även en social dimension 
i form av möten mellan människor. (Persson 2004 s.265). Stråket kan inte 
ändra sin riktning utan att bli något annat, ett ändrat stråk blir ett nytt stråk. 
Persson menar också att stråket kan referera både till en specifik plats och 
samtidigt till människorna som använder platsen ”If we talk about Ströget in 
Copenhagen, Ramblas in Barcelona, or Kurfürstendamm in Berlin, they are 
not just great streets and definitely not just routes but places which constitute 
a lived space consisting of people and places.” (Persson 2004 ss. 268-269)

I relation till stråk diskuteras ofta Kevin Lynchs begrepp ’paths’, vilket i Lynchs 
forskning är en av de beståndsdelar som bygger en stad. Paths beskrivs 
som “...the channels along which the observer customarily, occasionally, 
or potentially moves. They may be streets, walkways, transit lines, canals, 
railroads. For many people, these are the predominant elements in their 
image. People observe the city while moving through it, and along these 
paths the other environmental elements are arranged and related.” (Lynch 
1960 s.47). Enligt Persson (2004) kartlägger dock Lynchs ’paths’ snarare 
människors individuella rörelsemönster i staden vilket vidare generaliseras till 
kollektiva rörelsemönster. Genom att begränsa betydelsen till just rörelsemönster 
utelämnar ’paths’ den rumsliga dimensionen, vilket som ovan nämnt är en del 
av det som utgör ett stråk.

Ett stråk kan innefatta många olika typer av aktiviteter, och behöver inte betyda 
att ta sig på snabbast möjliga sätt från en plats till en annan. I Perssons mening 
kan man inte enbart utgå ifrån vad den danske arkitekten Jan Gehl menar då 
han hävdar att det ligger i människans natur att alltid ta den genaste vägen 
för att nå sitt mål. Målet i sig kan vara promenaden eller att umgås med 
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personen man promenerar med etc. (Persson 2004). Tankesättet förklarar 
inte i sig vad ett stråk är, men kan vara en del i förståelsen av hur människor 
rör sig i staden och vidare hur ett stråk kan gestaltas.   

Utifrån Perssons beskrivning av stråk kan man se att begreppet starkt hänger 
samman med hur människor använder stråket. Att dess identitet skapas 
genom dess användare. I studien Stadens möjligheter - platser och stråk av 
Tomas Wikström och Lina Olsson (2012) diskuteras rum och stråk utifrån ett 
fenomenologiskt synsätt. I studien beskrivs att rum har ett intimt förhållande till 
dess användare, att ett rum till skillnad från en plats skapas av de människor 
som upplever och bebor rummet. Den fenomenologiska läran handlar om att 
närma sig världen så som den visar sig, det vill säga att världen och objekten 
får sin mening först då de upplevs av någon. På så sätt är fenomenologin 
starkt förknippat med erfarenheter (Wikström, Olsson 2012). Enligt författarna 
är arkitekters och planerares uppfattning av rum ofta starkt förknippade med 
fenomenologin, medvetet eller ej, medan stråk eller förflyttningsrum mer sällan 
analyseras ur en fenomenologisk synvinkel. Istället används stråk ofta för att 
beskriva förflyttningar och bebyggda vägar, eller som ett medel för att koppla 
samman olika målpunkter i staden.

Det beskrivna GC-stråket i Trelleborg är ett tydligt exempel på vad Wikström 
och Olssom menar då de beskriver den gängse uppfattningen om hur 
begreppet stråk används. GC-stråket syftar till att skapa en ny förbindelse 
från och till centrum i staden och på så sätt öka cyklande inom staden. 
Istället för att kalla det ett stråk skulle man kunna hävda att man skapar en 
ny gång- och cykelväg i utkanten av centrum. För att återgå till vad Persson 
(2004) menar att ett stråk är, där rumsligheten, kollektiva rörelsemönster och 
människors användande av det har betydelse för stråket som sådant blir det 
fenomenologiska synsättet aktuellt även gällande stråk. Hur stråket upplevs spelar 
stor roll för hur det kommer att användas och därigenom vad det kommer att 
bli. För att behandla mina inledande frågeställningar hur stråk kan utvecklas 
för att ta tillvara platsspecifika kvaliteter och möjliggöra både trivsel, vistelse 
och rörelse, något som både har att göra med framkomlighet och hur det 
upplevs, kommer stråket vidare i arbetet behandlas just som ett stråk snarare 
än snarare än enbart en väg eller förflyttningssträcka. Och med stråk även 
stråkets fenomenologi som enligt Wikström och Olsson (2012) handlar om 
upplevelsen och erfarenheten av förflyttningen. ”...stråk [representerar] på en 
och samma gång rummet för förflyttningar och de förflyttningsakter och flöden 
som fyller och definierar det.” (Wikström, Olsson 2012 s. 25) I Alexander 
von Humboldts texter och forskning är dynamiken och rörelsen, och det faktum 
att något studeras utifrån någon annans ögon, det viktiga för att förstå något, 
och komma till nya slutsatser. Även Humboldts forskning har på så sätt en 
fenomenologisk vinkel där rummet får sin mening först i observatörens ögon. 

Stråket passerar olika platser i staden som på så sätt ställs i relation till 
varandra. Det korsas av andra stråk som leder till andra platser och målpunkter. 
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På samma sätt som en plats påverkar och påverkas av omgivande platser, 
direkt eller indirekt har stråket och dess innehållande platser påverkan på sin 
omgivning. Arkitekterna Andrea Kahn och Carol Burns (2005) menar att en 
plats (a site) har tre nivåer, eller områden som påverkar och står i relation 
till varandra. Detta blir extra tydligt i planerings- eller arkitektursammanhang 
vid omgestaltning av en plats. Platsen som ingår i projektet har ofta tydligt 
definierade gränser där gestaltningen kan äga rum. Denna plats presenteras 
som ”the area of control” och är den mest självklara. En plats är dock aldrig 
isolerad från sin omgivning utan påverkas och influeras av omkringliggande 
platser och områden. Områden som måste tas in i beräkningen och analysen 
för vad en lämplig gestaltning på det första området - the area of control 
kan vara. Dessa områden presenteras av Kahn och Burns som ”the area of 
influence”. Slutligen talar forskarna om platser som kan komma att påverkas 
av en potentiell omgestaltning på den första platsen - the area of effect”. 
Platserna överlappar ofta varandra innehåller självklart ett mått av osäkerhet 
men är alla av betydelse för den första platsen - the area of control. 

När det handlar om ett stråk där flera platser passeras blir Kahn och Burns analys 
av platser i relation till varandra extra tydlig. Platserna längs med stråket blir på 
samma gång areas of control, areas of influence och areas of effect samtidigt 
som de påverkas av och påverkar andra omkringliggande platser. Kanske kan 
man även tala om hela stråket som en ’site’, men måste då vara medveten om 
hur stråkets olika delar påverkar varandra. Detta kopplar an till de inledande 
styckena i detta kapitel. För att förstå en stads dynamik och utbredning måste 
enskilda platser ställas i ett större sammanhang där befintliga strukturer ses i 
relation till en framtida utveckling och vice versa. Analysen innehåller även 
ett tidsperspektiv. Platserna influeras inte bara av fysiska strukturer i staden, 
utan även av det förflutna, det befintliga och det planerade framtida genom 
normer, personliga erfarenheter och samhälleliga ideal (Braae, Diedrich, Lee, 
2013). På samma sätt beskriver Braae, Diedrich och Lee att stadens ständiga 
förändring är en av många faktorer av platsspecificitet en designer måste ta 
hänsyn till. En utveckling kräver en förståelse för vad utgångspunkten är, men 
också vad som har varit och vad som kan bli, både gällande materiella och 
immateriella aspekter av staden. De använder begreppet transformation och 
syftar till att genstaltningsinterventioner bör ses som just förändringar i staden 
snarare än något nytt, frånkopplat sitt historiska och befintliga sammanhang. 
”Transformation is a situation when something changes from one state to 
another - from ’something’ to the new, or at least altered ’something else’ 
- a condition that recognises that neither before nor after is static”. (Braae, 
Diedrich Lee, 2013)

I sin avhandling listar Lisa Diedrich (2013) ett analytiskt ramverk för granskning 
av platsspecifik omvandling (transformation) av nedlagda eller övergivna 
hamnområden. Hon menar att i en platsspecifik design ska tydliga länkar 
finnas mellan hur designern avläst platsen - the designers’ reading och vad 
som sedan föreslagits - the designers’ editing, där platsbundna och tillfälliga 
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aspekter av platsen analyseras i relation till varandra. I den första delen - the 
designers’ reading granskas designerns förhållningssätt till befintliga kvaliteter 
på platsen. Tre filter kartläggs som syftar till att beskriva platsens egenskaper 
innehållande materiella och immateriella kvaliteter samt dess utveckling över 
tid; fysiska, dynamiska och immateriella aspekter.

De fysiska aspekterna, skriver Diedrich, handlar om strukturer i relation till platsen 
och material funna på platsen. Strukturerna identifieras via traditionella diagram 
med jämförelser före och efter designen, medan material framför allt kartläggs 
genom fältstudier. Dynamiska aspekter syftar till att granska processer kopplade 
till platsen. Processerna innefattar både de traditionella naturvetenskapliga 
så som landskapets föränderlighet över året och vattenlandskapets dynamik, 
men även successionsteori framför allt gällande växters utveckling över tid 
och hur detta påverkar platser. Inom de dynamiska aspekterna listas även 
en granskning av praktiker kopplade till platsen det vill säga hur människor 
använder den. Även här ingår ett tidsperspektiv då användningen ofta varierar 
över åren, men också över dygnet. 

Det tredje filtret - immateriella aspekter syftar till att granska designers förmåga 
att avläsa minnen, atmosfärer och diskurser kopplade till platsen. Analysen 
grundar i teorier om arkitektur men även kulturella studier och fenomenologi. 
Det som Diedrich menar med minnen handlar om personliga och gemensamma 
erfarenheter och historier kopplade till platsen, där de gemensamma ofta är 
sammanfattade utifrån avsiktliga skäl. Denna analys bidrar till en förståelse av 
vad platsen innebär och har inneburit för människorna. Aspekten kan kartläggas 
genom intervjuer och granskning av skrivna källor. Jag tolkar här skrivna källor 
bland annat som tidningsartiklar, historiska dokument m.m. Gällande atmosfärer 
syftas på det temporära fenomen som, inom fenomenologin, uppstår mellan en 
plats och besökaren, alltså upplevelsen av platsen. Denna fångas framför allt 
genom fältstudier och kan dokumenteras i form av visuella och nedtecknade 
designdokument. Den sista delen handlar om designerns förmåga att avläsa 
och analysera lokala stadsplaneringsdokument kopplade till platsen och den 
diskurs om stadsutveckling som förs lokalt. Diskursen förs på en auktoritär 
nivå, vilket gör att visioner först måste realiseras eller förtingligas för att nå 
allmänhetens acceptans. Delen blickar framåt då den avser en granskning 
av visioner om den framtida utvecklingen i staden. Här kan även intervjuer 
med sakkunniga och anställda på lokala planeringskontor bidra till kunskap. 
Designerns egna visioner ställs sedan i förhållande till de funna i den lokala 
diskursen. 

Diedrich avslutar sitt analytiska ramverk med en granskning av vad en designer 
föreslagit i relation till kartlagda platskvaliteter - the designers’ editing. Detta 
avsnitt handlar specifikt om nedlagda industri- och hamnområden i relation 
till urbanisering, varför detta blir svårare att översätta till andra sammanhang. 
Stråket i Trelleborg passerar dock platser vars tidigare funktion lagts ner 
eller vars initiala syfte ändrats, varför paralleller till ett nedlagt industri- och 
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hamnområde ändå kan dras. Diedrich menar att man inom ’the designers’ 
editing’ kan skilja på två olika angreppssätt - domestication och foreignisation. 
Med domestication - tämjande - av platsen innebär att förändra området så 
att det passar in i den traditionella urbana miljön. Designen utgår ifrån vad 
som förväntas av den urbana miljö och anpassar designen i området efter 
det.  Med foreignisation - ”främmandegörande” syftar designen istället till 
låta människors användande av platsen integrera den i den urbana miljön. 
Den ursprungliga karaktären bevaras i så stor utsträckning som möjligt, 
men funktioner tillåts ändras för att tas över av nya användare och slutligen 
accepteras som en del av den urbana miljön.
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Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun. Under sommarhalvåret kan man 
sedan 1984 se palmer i staden, och i stadsparken går påfåglar fritt tillsammans 
med tuppar och höns. Palmerna fraktades hit från Spanien som ett initiativ för 
att sätta Trelleborg på kartan (Thulin 2014). Numer har staden fått smeknamnet 
Palmernas stad, självvalt eller ej är osäkert, men att staden velat framhäva sitt 
strategiska läge i sin marknadsföring går inte ta miste på, och är väl heller inte 
så konstigt. Att Trelleborgs läge spelat stor roll för stadens framväxt går inte att 
ta miste på. ”Porten mot kontinenten” är ett annat smeknamn som förknippats 
med staden under åren, som visserligen syftar på den stora järnporten nere 
i Trelleborgs hamn, men som ändå visar på stadens geografiska läge (idag 
får det dock delas med flera andra Skånska kommuner). För trots palmer 
och påfåglar är det nog många inom och utanför staden som framför allt 
förknippar Trelleborg med färjorna till Tyskland och Polen och med den sedan 
länge betydelsefulla industrin i staden. Redan 1897 började reguljärtrafik för 
passagerare och post mellan Trelleborg och Sassnitz i Tyskland. 1909 kom 
de första tågfärjorna att trafikera sträckan. Senare, 1953, tillkom turen till 
Travemünde och 1991 till Rostock (Fribing 2011). Dessa två faktorer, hamnen 
och industrin - från början spanmålshandeln, var även det som gjorde att 
Trelleborg år 1867, efter många år av kamp, fick sina stadsrättigheter som 
svensk stad (Sandell 2005 s.29). Ända sedan hamnen anlades 1861 har 
den bidragit till stadens tillväxt, men har under åren även kommit att spela stor 
roll ur rikssynpunk. Idag är Trelleborgs hamn en av Sveriges sex största hamnar 
och farleden till hamnen utnämndes 2010 till riksintresse för kommunikation 
(Allouko et al. 2013). 

om trelleborg

 - Trelleborg, luktar det inte hemskt illa där? 
En fras jag hört i Malmö ett flertal gånger. Tången och 
industrin, är det alltså det som folk tror är Trelleborg?
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Strandtomt i exceptionellt läge

Jordbruksmark av allra hösta kvalitet

Utomordentliga möjligheter för fiske och segling

Ypperliga förbindelser med Uppåkra, Miklagård, London, Paris, 
Rom... 

Trelleborgs museum från utställningen Stadslifv
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Lübeck 

Rostock

København

Malmö

DANMARK

TYSKLAND
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Trelleborg har en lång historia. Enligt en Kulturmiljöutredning inför 
Trelleborgs fördjupade översiktsplan framgår att Trelleborg var styrkt som stad 
redan på 1250-talet (stadsrättigheterna fråntogs staden1619 av den danske 
kungen), men bosättningar i området fanns långt innan dess. En trelleborg 
- en medeltida rundborg och som gett stadens sitt namn - kan dateras till 
900-talet (Melchert, Eskeröd 2012; Sandell 2005). Delar av borgen finns 
idag restaurerade och har blivit en turistattraktion. 

Länge utgjordes Trelleborg framför allt av en ca 400 meter lång gata med 
tillhörande långsmala tomter i nord-sydlig riktning. Gatan sträckte sig i en 
svag böjning längs med kustlinjen och har kommit att bidra till stadens 
huvudsakliga struktur som Trelleborg senare växte fram från. Gatan finns kvar 
än idag (Algatan), delvis som handelsgata, men också som ett fornminne av 
stadens ursprungliga utsträckning. På grund av gatans böjning är siktlinjerna 
korta, bäst överblick får man då man står vid skulpturen Böst i korsningen C.-
B.-Friisgtan. Den vackra skulpturen och fontänen Böst föreställer damer under 
paraplyer och har kommit att bli ett kännetecken för staden. Längs med gatan 
finns delar av den gamla medeltidsstrukturen kvar, framför allt framträdande 
vid Gamla torg, där smala gränder som mynnade vid stranden fortfarande 
finns bevarade (Melchert, Eskeröd 2012). I övrigt har bebyggelsen kommit 
att bytas ut under åren vilket har resulterat i en stor arkitektonisk variation i 
stadskärnan. På stadsplanen till vänster från 1866 framgår att kvartersstrukturen 
i centrum fortfarande är densamma som idag - långa gator i öst-västlig riktning. 
Men över åren växte en rutnätsstad fram. I en plan över dagens Trelleborg 
ser vi hur tvärgående gator, de i nord-sydlig riktning, ofta har en förskjutning i 
gatukorsningarna. Detta troligtvis för att avvärja vinden från hamnen. Dessutom 
kan man ofta se avskurna hörn på byggnaderna, vilket har skapat tydliga 
korsningar med platsskapande funktioner.

Rekogniseringskarta över Trelleborg, 1820 (Samhällsbyggnadsförvaltningen).

På 1800-talet såg Trelleborg på ett ungefär 
ut som kartan visar. Algatan som fortfarande 
är s tadens huvudgata, s t räcker sig längs 
med kus t l in jen.  På mi t ten av 1700- ta le t 
besöker Carl von Linné staden och skriver  
att: ”Trälleborg var en smal, lång by med 
en stor gata, har tillförne varit stad och låg 
utsträckt efter södre havssidan på Skåne.” 
Fribing 2001 s.13).
Vallarna som går längs med strandlinjen är 
troligtvis uppbyggd för 6000 år sedan då 
havsnivån stod högre (Fribing 2001).
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Gamla torg Algatan Nygatan
Stadsplan från1867. Tomterna ligger i nord-sydlig 

riktning längs med huvudgatan.

Hamnen i Trelleborg byggdes 1861.
De t re  b r yggor  som s t räcker  s ig u t  f rån 
kustlinjen anlades då Trelleborg inte har en 
naturlig hamn. För att fartygen skulle kunna 
göra an i hamnen var man dessutom tvungen 
att fördjupa bottnarna. Hamnen delades upp i 
två bassänger med en mittbro. Samma struktur 
finns än idag, och mittbron har kommit att 
kallas Travemündebron. (Fribing 2001) 

Gamla torg

Utsnitt ur karta över dagens Trelleborg. Kartan visas med norr i rakt uppåtgående riktning. Stadsplanen från 1867 är vriden 
så att norr pekar snett uppåt vänster. Detta gör att riktningarna i planerna ser ut att skilja sig från varandra, vilket inte stämmer 

med verkligheten.

”Böst”

Stadsplan Trelleborg, 1867 (Samhällsbyggnadsförvaltningen).
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Förskjutning av gatan i nord-sydlig riktning bryter 
siktlinjen, men har en platsskapande funktion.  

Denna vy visar även den södra delen av stråket. Delen 
som enbart finns med som en förutsättning i detta arbete. 
Härifrån leds man upp till Stortorget, parken, museet och 
biblioteket, til l Övre, genom Gasverkstomten och upp 
genom Skyttsplans allé i ett rakt, men varierande stråk.

Avskurna hörn och förskjutningar på byggnader bidrar till tydliga korsningar. 
Bilderna ovan och t.h. visar alla samma korsning, den där C.-B.-Friisgatan 
möter Algatan. En förskjutning i sträckningen tillsammans med avskurna hörn 
samt skulpturen som ett platsbildande element skapar en viktig korsning i 
stadsbilden. 

Böst
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Sockerfabriken GummifabrikenGasverk

Nedre stationÖvre station

Byggdes 1892 - lades ner 1967 och 
sysselsatte hundratals odlare i trakten. 
Revs därefter.

Färgfabrik

Anlades 1905 och finns än idag, 
dock under annan ledning.

År 1897 byggdes Trelleborgs centralstation ”Trelleborg Nedre”. Ända sedan 
1873 hade järnvägen till Lund varit i bruk, och hade ändstation i hamnen. 
Järnvägen byggdes framför allt för att underlätta transport med olika varor mellan 
städerna (Melchert, Eskeröd 2012). 1886 utökades järnvägsförbindelserna 
och en ny järnväg till Malmö byggdes. Järnvägen tog en annan väg än 
genom Trelleborg och sträckte sig i en nord-västlig sväng över stadskärnan. 
Ett stationshus byggdes också i och med anläggningen av järnvägen och fick 
namnet Trelleborg Övre på grund av dess position norr om staden (Sandell 
2005). Mellan dessa två stationer växte staden fram. På planen nedan syns 
staden så som den såg ut 1915. Svartmarkerade byggnader är industrier och 
offentliga byggnader. Som synes är det kring industrierna, hamnen, stationerna 
och längs med infarterna till staden som det byggs mest. Här fanns de flesta 
arbetstillfällena. Gummifabriken var en av de största arbetsgivarna i staden. 
Fabriken byggdes redan1897, och kring år 1960 vad ca en femtedel av 
stadens invånare anställda där. Enligt en kulturmiljöutredning från 2012 var en 
stor andel av arbetarna boende i kringliggande kommuner, och minst lika stor 
andel invandrad arbetskraft från Grekland, Italien, Finland och Jugoslavien. 
Således blev fabriken en av förbindelselänkarna i staden (Melchert, Eskeröd 
2012). 

Stadsplan Trelleborg, 1915 (Samhällsbyggnadsförvaltningen).
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Thelinska magasinet

GarvaregårdenIakttagelse bebyggelsestruktur

HAMNGATAN

Idag är många av de gamla fabrikslokalerna rivna. De byggnader som finns 
kvar bedöms ha stor betydelse för stadsbilden och kulturarvet. Fabrikens silotorn 
ses som viktiga landmärken i staden. (Melchert, Eskeröd 2012).

Som tidigare nämnt är Trelleborg till stor del även präglad av hamnen. Under 
åren har hamnen byggts ut och byggts om. Fabriker har anlagts, flyttats, rivits 
och gjorts om för att ge plats åt nya verksamheter, ofta i större och större 
skala. Idag är hamnen helt tillägnad industrin och färjetrafiken. Höga stängsel 
ramar in området, och endast på ett fåtal platser kan man utifrån ana havet. 
Stora asfalterade ytor avsedda för containrar och transporter verkar vara det 
som hamnen idag till stor del utgörs av. En magasinsbyggnad finns bevarad 
- tidigare tillhörande en ångkvarn och som från början rymde en glasfabrik 
och som senare kom att bli en rörfabrik. Idag rymmer magasinet ett flertal 
verksamheter så som konstgallerier, restauranger, bryggeri, arkitektkontor, 
frisör, saluhall, reklambyråer, butiker, fotografer, gym och formgivare (Sandell 
2005; Magasin 36 2016). Helt i tidens anda. Magasinet är idag en av ett 
fåtal byggnader som allmänheten har tillgång till i den ursprungliga hamnen. 
Bortsett från de som har en färjebiljett.

Sådan har situationen inte alltid varit i hamnen. I Trelleborgs allehanda kan man 
år 1903 läsa notisen: ”Lifligt i hamen - För närvarande råder en utomordentligt 
liflig trarif i Trelleborgs hamn, hvarur en hel skog av master skjuter upp. Vid 
en af kajerna låg i onsdags afton, den 1 juli, ett fyrdubbelt led af fartyg i 
afaktan på lossning. Igår, den 2 juli, lågo här icke mindre än 11 fartyg, 
lastade med utrikes last.” På den tiden, och långt senare, kunde man flanera 
längs med hamnbryggorna. Färjeankomsterna blev till ett folknöje som ledde 
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När jag jobbade på kommunen i Trelleborg pratade vi om en ”trumpetande 
arkitektur” mot Hamngatan. Anledningen var att nya byggnader planerades 
på rådhustomten, och att dessa skulle passa in i omgivande arkitektur. Den 
trumpetande arkitekturen syftar till att beskriva byggnadernas placering längs 
med gatan. Nedan ser vi hur fasadernas kortsidor skjuter upp en efter en i 
en jämn rytm efter varandra.  

Hamngatan markerar med sin trumpetande arkitektur övergången mellan 
den gamla kvartersstrukturen i centrum och den mer utspridda, och öppna 
strukturen i hamnen.

HAMNGATAN
Posthuset

JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN

till att en kiosk med servering öppnade. Även simmare och rodd-entutiaster 
fick utrymme att utnyttja delar av hamnen. 1927 anlades Nyhamnen, väster 
om de existerande bryggorna. Ute på den nyanlagda udden uppfördes 
en hamnpaviljong - Solfjädern. Paviljongen blev en sommarrestaurang där 
skolavslutningar, bröllop och olika jubileer kom att äga rum. 1966 revs dock 
byggnaden för att ge plats åt hamnens expansion. Även ett kallbadhus har 
funnits i anslutning till paviljongen i Nyhamnen  (Melchert, Eskeröd 2012; 
Sandell 2005).

Höga master i hamnen visar 
på den storskalighet  området 
utgörs av. 
Att masterna en gång tillhört 
båtar kan vara svårt att 
föreställa sig.

Centralstationen

CENTRUM

HAMNEN
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Magasinet i hamnen är en 
av fåtal byggnader som finns 

bevarade i hamnen.

Att gränsen mellan 
hamnområdet och staden idag 
utgörs av en stor parkering är 
ännu ett tecken på den starka 

barriär som skärmar staden från 
hamnen.

Hamnen - Centrum

Ungkarlshotell på Övre. Vagnar i första klass 
inreds för att r ymma invandrad arbetskraft, 
framför allt från Italien (Aspgren 2013). 
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En flexibel stad:

Rivningar av kulturhistoriskt viktiga byggnader och en otillgänglig hamn är 
resultat av en snabb och stark stadsutveckling, men också på att funktionen har 
spelat en stor roll i staden. Dessa två faktorer har också burit med sig andra 
konsekvenser för staden. Boendebrist till följd av snabbt växande industrier och 
immigration har gjort att man under åren fått ta till flexibla lösningar genom 
vad vi idag kallar multifunktionella idéer.  

En plats i staden där dessa flexibla lösningar ägt rum är Övre. Bakgrunden 
var att en stor bostadsbrist i staden parallellt med att ny personal behövdes 
på Gummifabriken. Stationen på Övre skulle stänga ner för persontrafik då 
staden hade expanderat och man ansåg att järnvägen bidrog till en barriär 
genom staden. Istället skulle den gå i en båge runt staden och bebyggelsen. 
Året var 1960 när det sista tåget rullade in på stationen. Tåget kom med nio 
sovvagnar i första klass, sammanlagt 94 kupéer. Till följd av bostadsbristen 
ville nu styrelsen på Gummifabriken utnyttja vagnarna som tillfälliga bostäder 
åt den inflyttande personalen. Trots många skriverier om osanitära bostäder 
inreddes tillslut vagnarna och kom att omnämnas som Ungkarlshotellet på 
Övre. I den nedlagda stationsbyggnaden inreddes dagrum med tv, böcker, 
kaffe-och chokladautomat. (Aspegren 2013).

De boende verkade nöjda med vagnarna uppges i en intervju i Trelleborgs 
Allehanda 1961. Kupéerna var billiga, sängarna sköna och det fanns 
värme. Dock var hotellet bara en tillfällig lösning i väntan på att ett antal 
ungkarlspaviljonger skulle göras i ordning vid Engelbrektsgatan. I ungefär ett 
halvår kunde man inhyra sig på järnvägshotellet på Övre. (Aspegren 2013).

I efterhand kan man fråga sig om lösningen var bra eller dålig. Om det var 
rätt att låta människor bo i tågvagnar. Något som däremot hotellet kan visa på 
är hur Övre varit en plats där utrymme funnits för nytänkande och flexibilitet, 
något som den formella kvartersstaden kanske har svårare att rymma. 

Tittar man noga kan man skymta 
havet mellan kajerna. Denna 
vy är tagen ståendes på en 
bänk. Från marknivå skyms 
siken av det platta landskapet 
samt häckar som skärmar av 
området.

Stora asfalterade ytor 
avsedda för containrar utgör 
idag omfattande delar av 
hamnområdet.
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pågående projekt i staden

En stad i omvandling. Trelleborgs stad står alltså inför en stor förändring 
och kommunen vill anlägga ett stråk som sträcker sig från norr till söder - ut till 
hamnen. Stråket är självklart endast en del av många pågående projekt, men 
tangerar ändå flertalet av dem. Kanske är det just därför som sträckningen 
blir relevant trots att delar av det inte finns i nuläget. Den mest påtagliga 
förändringen är den i hamnen. Centralstationen öppnar och hamnen planeras 
att tillgängliggöras för allmänheten. Staden kommer således att vända sig 
söderut och stadskärnan kommer sannolikt att vändas likaså.

Planen till höger visar pågående projekt i staden. Här presenteras invigningen 
av centralstationen, en omgestaltning av Rådhuskvarteret - ett av de mest centrala 
kvarteren i staden, en byggnation av tre flerbostadshus med verksamheter 
i bottenplan längs med Nygatan samt en presentation av ett kommande 
planprogram för Övre och brandstationen. Det sistnämnda projektet var vid 
tillfället i sin linda varför gränsdragningen till området/områdena ännu inte 
var satt. 

Alla beskrivna projekt i planen har direkt påverkan på stråket. I Rådhuskvarteret 
planeras förtätning med stadsmässiga byggnader innehållande butiker, 
restauranger, kontor och bostäder. Kvarteret vänder sig idag norrut mot 
stadens handelsgator med entréer och skyltfönster, men planeras i och med 
centralstationens invigning även vändas söderut mot  Hamngatan. De nya 
byggnaderna längs Nygatan planeras rymma verksamheter, vilket idag inte 
finns i stor utsträckning längs med gatan. På så sätt planeras även Nygatan 
bli mer anpassat för gående och centrumhandel. Övre och centralstationen 
har som flertalet gånger nämnts en självklar koppling tills stråket då det 
ändrar färdmönster i staden. I samband med att bussarna flyttar från Övre 
har kommunen planerat en temporär installation på busstorget. Tillsammans 
med Nyréns arkitektkontor och unga tjejer i kommunen har planer tagits fram 
för att utveckla ett jämställt torg som kopplas till en ungdomsgård norr om 
busstorget. Projektet syftar till att visa hur en jämställd samhällsplanering kan 
bryta traditionella mönster för killars respektive tjejers användande av det 
offentliga rummet. Dessutom planeras det ligga till grund för den framtida 
omgestaltningen av platsen. Bilden till vänster visar en skiss på förslaget där 
torget definieras av gulmålad asfalt som stäcker sig från gränsen till stadsparken  
över busstorget och fram till ungdomsgården. 

Ett annat pågående projekt kopplade till stråket är en expresscykelled som 
planeras följa järnvägens gamla sträckning över Övre, längs med spårvägen 
och mynna vid centralstationen. Den rosamarkerade vägsträckningen på 
skissen för jämställt Övre visar hur kommunen planerat en del av sträckningen. 

Visionsbild för Jämställt Övre, framtagen av 
Nyrénsarktiktkontor i Malmö.
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Cykelleden är ett av kommunens pågående projekt att öka cyklande i staden, 
men kan även komma att påverka rörelsen på Övre. Ett tydligt stråk i nord-
sydlig riktning skulle kunna binda samman dessa nya projekt i staden, men 
för detta krävs att funktioner/noder längs med stråket finns utplacerade för 
att människor ska komma att använda det.    

Ett stort projekt är även på gång att öppna upp hamnen för allmänheten. 
Kommunen vill flytta industrier och delvis färjorna och lämna plats för en publik 
hamn med bostäder och verksamheter och på så sätt stärka Trelleborg som 
kuststad. Projektet som kallas Sjöstaden är stort och innebär många politiska 
ställningstaganden, både inom kommunen och på riksnivå, då hamnen idag 
är ett riksintresse, varför några faktiska planer inte gjorts än. Projektet finns 
dock med i den fördjupade översiktsplanen för Trelleborg 2025 och beskrivs 
göra den 13 km länga kuststräckan mellan Skåre hamn och Gislövs läges 
hamn tillgänglig för bostäder, arbetsplatser, nya badplatser, kallbadhus och 
restauranger med mera (FÖP 2025,pp.8). En sådan total omgestaltning av 
hamnen innebär självklart stora förändringar och påverkar inte bara stråket, 
utan hela staden, och i dess förlängning även omgivande städer och byar.

Urklipp ur illustration av pågående projekt i staden framtagen av Trelleborgs kommun 
till Palmfestivalen 2015.  
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Stråket i sin helhet löper från hamnen upp till lasarettet via de centrala 
delarna av Trelleborg med viktiga målpunkter längs med såsom Stortorget, 
stadsparken, biblioteket, museet och vidare till butiker och restauranger. 
Karaktären på stråket är varierande från småstadens handelsgator ti l l 
förstadens lummiga bostadsmiljöer. Det är osäker t om invånarna ens 
uppfattar stråket som en helhet i nuläget, men detta kommer att förändras 
i och med en förväntad ökad rörelse söderut mot den nyligen öppnade 
järnvägsstationen. Fyra delsträckor längs med stråket har identifierats utifrån 
dess skilda karaktärer. I det följande avsnittet analyseras dessa och förslag 
ges för hur stråkets delar kan förstärkas och förbättras i förhållande till 
sina egna platsspecifika förutsättningar och andra förväntade förändringar 
i dess närhet.

ÖVRE

KVARTERET SIGNALEN

TVÅ PARKER & 
SKYTTSGATANS ALLÉ

STORTORGET
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Skyttsgatan. Höga lindar kantar båda sidor av gatan 
och inger ett behagligt klimat att cykla och promenera 
i. Markmaterialet är dock slitet och smala trottoarer 
gör att gående troligtvis föredrar att använda bilvägen 
framför trottoarerna.

Skyttsplan. En öppen gräsyta omgärdad av gångvägar och hög vegetation kantar stråkets 
norra del. De höga häckarna skyddar delvis platsen från Hedvägen norr om parken, vilket 
gör den till trevligt promenadstråk för boende i området.

Kvarteret Signalen. Industrilokaler från förra sekelskiftet fram till 60-talet utgör en unik kvalitet i centrala Trelleborg. 
I staden i stort finns få byggnader bevarade som påminner om stadens starka koppling till industrin, varför kvarteret 
utmärker sig. Byggnaderna i delen där stråket planeras används idag i huvudsak för industriändamål, bortsett från 
en där en ungdomsgård är belägen (bakom planket på bilden till vänster). Området där industrin ligger är avgränsat 
med höga häckar och stängsel.   

Övre busstation. Längsgående parallella gator, refuger och 
häckar delar in busstationen i långa sjok med få kopplingar till 
varandra. Gatorna följer den gamla järnvägens sträckning, men 
har mindre förankring i dagens omgivande kvartersstruktur.

Övre till Astrid Lindgrens allé. Det välanvända 
stråk från Övre ner till centrum kantas med 
välansade planteringar och vidare ner med 
fasader. Markbeläggningen är jämn och 
stadsmässig.

2

3

1

4

Stortorget. Stadens största torg - Stortorget utgörs av en plan rektangulär yta 
omgärdad av höga lindar. En stor lekvänlig fontän pryder torgets mitt, och 
stadens kanske viktigaste landmärke - vattentornet är placerat i torgets nordöstra 
hörn. 
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delområden 

För att närmare förstå förutsättningar, möjligheter och problematik är stråket 
uppdelat i fyra delområden. Gränserna till de olika områdena är dragna 
utifrån kvartersindelning och karaktär på platserna. Eftersom platserna gränsar 
till varandra är uppdelningen delvis flytande, vilket innebär att platserna och 
karaktärerna delvis överlappar varandra. Avgränsningarna är dock problematiska 
att göra då gränserna mellan de olika områdena och karaktärerna blir extra 
viktigt för att stråkets ska fungera som helhet. Detta betyder inte att stråkets 
ska ha en homogen och unik karaktär, denna får gärna variera längs med 
dragningen. Men för att ledas vidare mellan de olika områdena krävs att de 
analyseras och gestaltas både som helhet och var för sig. Karaktärerna och 
funktionerna är en förutsättning för att stråket ska vara intressant och befolkas. 
Delområden påverkas av sin omgivning och kommer även att själva påverka 
de kringliggande områdena, både längs med och utanför stråket. Av detta 
skäl kan man tala om Andrea Kahn och Carol Burns tre nivåer av ’site’ som 
nämnts i tidigare kapitel. Delområdena blir alla areas of control, areas of 
influence samt areas of effect och måste därför ses i relation till varandra.   

Stråket som kommunen föreslagit sträcker sig från hamnen upp till lasarettet. 
I detta arbete ingår dock endast de norra delarna. Detta på grund av att 
centrum i framtiden kan komma att vändas söderut i och med nyinvigningen 
av centralstationen och pågående projekt i hamnen. Stadslivet kan då 
komma att koncentreras i de södra delarna, vilket påverkar de norra delarna 
av centrum. Idag finns ett flertal viktiga stadsfunktioner som biblioteket och 
stortorget placerade i dess norra utkant. Norr om dessa mynnar stadskärnan 
i omgivningen och en intressant brytpunkt uppstår. Brytpunkten blir viktig för 
att stadens ska hållas samman. Framför allt om man vill komma ifrån bilism 
och satsa på gång - och cykeltrafik. På planen bredvid markeras stråket med 
prickade linjer. De klarröda avser de delar av stråket som är med i analysen, 
medan de lite ljusare markerar stråkets fortsättning ner till hamnen. 
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STORTORGET

ÖVRE

KVARTERET SIGNALEN

TVÅ PARKER & 
SKYTTSGATANS ALLÉ

Centralstationen

Områdena och dragningen av stråket är analyserade 
både i nord-sydlig och syd-nordlig riktning men 
presenteras här med utgångspunkt i centrala Trelleborg, 
alltså från syd till nord. 
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stortorget

Stortorget i Trelleborg är som namnet antyder, stadens största torg. Torget 
har sedan det anlades 1898, varit en plats för torghandel och en viktig 
samlingspunkt för Trelleborgare genom tiderna. Innan Stortorget byggdes var 
Gamla torg längs Algatan stadens mötesplats där torghandeln ägde rum (se 
plan till höger). I takt med att staden växte ansåg man dock att större utrymmen 
behövdes, än det som Gamla torg tillät, vilket var skälet till att Stortorget 
uppfördes (Sandell 2005 s.163). I och med detta försköts hela centrumkärnan 
österut, och Gamla torg kom att få en minskad betydelse som mötesplats 
(Melchert, Eskeröd 2012 s.7). Trelleborgs centrum har idag i princip samma 
utbredning som det fick i och med att Stortorget byggdes, men kan i framtiden 
komma att skjutas söderut om hamnen öppnas upp för allmänheten och tung 
trafik längs med Hamngatan flyttas ut till en ringväg. Bara återinvgningen 
av centralstationen kan ha en sådan effekt då människor kommer att röra 
sig söderifrån in i centrum, istället för norrifrån - från Övre - som situationen 
varit fram tills nu. Oavsett vad som händer bör man ta ställning till vad man 
vill uppnå i centrum, och vilken roll man anser Stortorget bör ha i framtiden. 

Stortorgets utformning var från början relativt enkel, en stenlagd rektangulär 
yta som kantades med rader av Almar. Mittytan av torget pryddes av en oval 
planteringsyta (Digitalt museum 20161-2). 1934 byttes dock planteringen ut mot 
ett av trelleborgskonstnären Axel Ebbes verk - Sjöormsfontänen. Denna pryder 
torget än idag. 14 år efter att torget anlades, 1912, byggdes Trelleborgs 
vattentorn efter ritningar av Ivar Tengbom i torgets nord-östra kant. Tengbom 

VATTENTORN

MUSEUM

BIBLIOTEK

STADSPARKEN

VALEN KÖPCENTRUM

SIBYLLA

BUTIKER I BP

STORTORGET
KONSTHALL
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Hamngatan

Algatan

1. Gamla torg
2. Stortorget
3. Övre 
4. Centralstationen

De heldragna pilarna visar den 
faktiska centrumförskjutningen 
som skedde efter att Stortorget 
anlades 1898. De streckade 
pilarna visar en potentiell 

framtida centrumförskjutning 
när centralstationen återinvigs 
och om hamnen öppnas upp för 
allmänheten. Man får dock anta 
att Algatan som centrum- och 
handelsgata även i framtiden 
utgör stadens handelscentrum 
och kärna.

Stortorget 1939 - idag har torget ungefär samma 
utformning. Trelleborgs museum i torgets nord-västra 
kant har dock uppkommit senare, samt en kiosk i 
det syd-östra hörnet, ungefär där bilarna på bilden 
står parkerade.

Nygatan

Fotot hämtat från Digitalt museum (20164)
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skulle även ha föreslagit att en 47 meter lång saluhall väster om vattentornet 
för att än mer rama in och stärka handeln på torget (Trelleborgs tidningen 
1954). Denna blev dock aldrig av. Istället finns väster om tornet Trelleborgs 
museum - en byggnad som fram till 2009 varit Tingshus och blivit utvalt till 
Arkitekturguide Skåne 1900-talet (Melchert, Eskeröd 2012). Byggnaden 
uppfördes 1972, varför det inte finns med på fotot på föregående sida.  

Stortorget gränsar till stadsparken i norr och öster, i väster till Astrid Lindgrens 
allé med biblioteket och byggnader från 1920-tal (Länsstyrelsen 2016). 
Byggnaderna är indragna från gatan, vilket lämnar plats för uteserveringar, 
sittplatser, skyltar och urnor etc. I söder gränsar torget till Nygatan - en bilväg 
med trottoarer på båda sidor. Här är de flesta byggnader från 1960-talet 
(Länsstyrelsen 2016). Fram till 1975 fanns här ett ståtligt fyr-våningshus från 
början av förra sekelskiftet. Byggnaden revs dock då Tempo köpt tomten och 
istället lät uppföra en lägre betongbyggnad med parkering på taket. Ett fotografi 
från 1925 visar att det förr fanns koloniträdgårdar öster om torget. Idag finns 
där en restaurang med uteservering i stora tält, öppen sommartid. Torget har 
även använts som busshållplats för omnibusslinjer (Digitalt museum 20162-3).

Idag används torget som sagt fortfarande för torghandel, men är även en plats 
för evenemang i staden, som festivaler, tivoli etc. Vintertid har kommunen de 
senaste åren anlagt en skridskobana öppen för allmänheten mitt på torget. I 
dagsläget finns inga bussar parkerade på torget, däremot finns en busshållplats 
för lokalbussar på Nygatan, direkt söder om torget. Denna kommer finnas 
kvar även när stationen på Övre flyttar ner till Centralstationen. För personbilar 
är dock torget öppet för parkering vissa tider på dygnet. 

I anslutning till torget ligger även Trelleborgs bibliotek och Axel Ebbes konsthall. 
Dessa byggnader var den främsta anledningen till flytten av museet 2009. 
Intentionen var att skapa ett kulturstråk där museer, bibliotek och det gamla 
vattentornet var samlade (Lindstedt 2007). 

Som synes på bilden på föregående sida utgörs torget av en stor plan yta. 
Få byggnader har kommit upp sedan bilden togs, varför ytan i princip är 
den samma idag. Torget får på så vis en mycket högtidlig karaktär med 
vattentornet som skjuter upp som ett monument i ena hörnet, den rektangulära 
fontän med Axel Ebbes sjöormen på torgets mitt, och formklippta lindar i en 
strikt rad längs med ena långsidan. Trots den högtidliga karaktären upplevs 
det som ett levande torg med besökare i alla åldrar. I kulturmiljöutredningen 
från 2012 omnämns torget som stadens främsta handelsplats (s.36), kanske 
är det då torghandeln man syftar till, då den främsta handeln äger rum på 
och kring Algatan, med Köpcentret Valen som främsta nod. Oavsett syftning 
kan man dock tänka sig att det mellan torget och Algatan bör finnas en tydlig 
koppling - framför allt om centrum i framtiden kommer att förskjutas söderut. 

Idag går kopplingen via Astrid Lindgrens allé och vidare mot C.B.-Frissgatan - 
alltså en del av det stråk som detta arbete handlar om. Här vandrar man längs 
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fasader i slutna kvarter, trädrader och uteserveringar. En typisk innerstadsmiljö 
där gaturummet har en hög detaljeringsgrad och känns omgärdat och tryggt 
då gatan endast tillåter gång och cykeltrafik. 

I torgets södra kant sträcker sig Nygatan, en av stadens äldsta gator som 
redan finns med på stadsplanen från 1867. Gatan tillåter bil- och busstrafik 
i två riktningar, men är belagd med gatsten och har trottoarer på var sida av 
körfältet. Längs med torget kantas gatan med höga lindar, och på dess andra 
sida av två fyr-våningshus med lokaler i bottenplan. Trots detta har gatan en 
helt annan karaktär än den tvärgående C.B.-Friisgatan. Den stadsmässighet 
som utgör C.B.-Friisgatan är inte alls lika framträdande längs med Nygatan, 
trots sitt centrala läge. En anledning till detta Köpcentret Valen, alltså den 
betongbyggnad som uppfördes av Tempo. Köpcentret har sin huvudsakliga 
entré från Algatan. Från Nygatan - mot torget - finns visserligen en entré, men 
fasaden visar framför allt upp varuintag, infart till parkering och betongväggar. 
Sammantaget utgör byggnaden en tydlig baksida mot ”stadens främsta 
handelsplats” och stadsparken. Det tidigare Karlmarkska palatset, alltså den 
byggnad som fick ge plats åt Tempos lokaler, vette mot torget med butiker i 
bottenplan och balkonger ovan, vilket sannolikt bättre ramade in torget med 
dess ståtliga karaktär. Den låga betongbyggnad som finns idag gör också 
att torget upplevs större och mindre omgärdat. Dessutom bidrar den entoniga 
utformningen att hela Nygatan upplevs som en baksida trots sitt centrala läge 
i staden.   

Utsikt från vattentornet söderut med Karlmarkska palatset i 
förgrunden. Byggnaden på Nygatan som kantade Stortorget 
1906-1975, men revs för att ge plats åt Tempo - en lägre 
betongbyggnad som fyllde mellanrummet mellan de två 
angränsande husen i bild. (Digitalt museum 20165)

Det är lätt att bli nostalgisk då man tittar på äldre bilder, framför allt dem från tiden innan Tempos framfart. Men funktionen av en 
framsida mot Stortorget bör ändå ses över då torget kan vara på väg att få en mindre central placering i framtiden. En tidigare 
boende i huset beskriver hur mysigt det var att på nyårsafton stå på balkongen och se ut mot Stortorgets folkliv och fyrverkerier 

(Dahl, 2015). 
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Ingång Valen

Den gröna och lummiga karaktären vid biblioteket byts till en mer stadsmässig 
längs med C.B.-Friisgatan. Fasderna är indragna från gatan vilket lämnar 
plats för uteserveringar och annonsering av butiker.

Trots sin monotona utformning är köpcentret Valen ett stort handelscentrum i 
Trelleborg, och en omgestaltning av huset lär knappast vara aktuellt. Istället 
får man se till helheten längs med Nygatan om man vill vända  den upplevda 
baksidan mot torget. Kommunen har planerat att uppföra tre fem-våningshus i 
hörnet Nygatan - Östra Vallgatan. Idag ligger en parkering på tomten, vilket 
gör att viss biltrafik kan minska längs gatan i samband med uppförandet av 
byggnaderna. Ett helhetsgrepp längs med gatan är också planerat för stärka 
gatan som handels- och centrumgata med rejäla trottoarer och nya träd i 
glapp längs den befintliga trädraden. 

Astrid Lindgrens allé C.B.-Friisgatan

C.B.-Friisgatan

Nygatan

En promenad längs med Astrid Lindgrens allé och vidare längs 
C.B.-Friisgatan. Stortorget kantas med en trädrad t.v. i bilderna.  

Längs med promenaden ti l l centrum och Algatan passeras Nygatan. 
Korsningen är omgärdad av rejäla pollare för att markera trottoarkanter. 
Byggnaderna ringar in korsningen genom de avskurna hörnen och skapar 
goda förutsät tningar för at t koppla samman Nygatan med den mer 
stadsmässiga C.B.-Friisgatan. 

På Nygatan är karaktären annorlunda. Butiker har entréer från 
C.B.-Friisgatan och Valens köpcentrum visar upp varuintag och 
infart till parkeringshus. Med tre nya fem-våningshus planerar 
kommunen att stärka gatans karaktär som centrumgata, vilket 
gynnar Stortorgets koppling till centrum. 



57

Stortorget är än idag en plats för torghandel och en samlingspunkt för trelleborgare. En solig 
sommardag som den då bilden till vänster togs ses många samlas vid den stora sjöormsfontänen som 
markerar torgets mitt. Intrycket är ett livligt torg som används av folk från hela staden.

Det mer stadsmässiga av stråken, det längs C.B.-Friisgatan och Astrid Lindgrens 
allé är dock det stråk som kopplar torget och centrum med stadens norra 
delar. Längs med stråket passeras butiker, museet, biblioteket och vidare upp 
till Övre. För att gatan inte ska mista sin roll i staden när busstationen flyttar 
krävs att kopplingarna norrut och över Övre är integrerade i stadsnätet så att 
folk även fortsättningsvis kommer att använda stråket för att ta sig till centrum. 
Biblioteket och museet samt de små butikerna längs med gatan kan i annat 
fall påverkas negativt av den minskade mängden förbipasserande. 

Kopplingen är viktig, men stadens monumentala platser bör även fortsättningsvis 
vara överordnade stråket. Stortorgets har en historiskt viktig roll i staden som 
bör värnas. Trelleborg är en mindre stad där viktiga noder inte bör konkurreras 
ut av nya. Detta för att staden ska hållas samman. Några stora förändringar 
föreslås därför inte för stråket vid Stortorget. Däremot kan mindre åtgärder 
i torgets norra rama in stråket och föra riktningen norrut, upp mot Övre där 
stråket förändringsmöjligheterna är större.  
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I torgets norra del ligger museet och längs med C.B.-Friisgatan biblioteket. 
Biblioteket i Trelleborg är en spännande tegelbyggnad där entrén ringas 
in av ett förskjutning i fasaden. Framför denna skapas samtidigt en mindre 
uteplats som idag endast verkar fungera som utsmyckningsplats till entrén. 
Ett schackspel ingjutet i betongen, prydnadsurnor och ett granitblock pryder 
ytan idag tillsammans med en mindre dekorativ soptunna. Även museets 
utformning utgörs av förskjutningar i fasaden. Framför byggnaden står stora 
träd i en rad och ringar in entrén. Soliga dagar under vår- och sommarhalvåret 
skulle ytorna framför blioteket  och museet mycket väl kunna användas som 
ett mindre lästorg under träden, eller en plats att dricka en kopp kaffe och 
titta på förbipasserande människor. Någon uteplats till biblioteket finns inte 
i dagsläget, något som åtminstone jag saknade de gånger jag besökt 
biblioteket. Inte heller det intilliggande museet har någon uteplats. Besökare 
hänivsas istället till vattentornets uteservering. Uteplatserna framför bibliotek 
och museum behöver inte innefatta caféverksamhet, varför platserna kan ses 
som ett komplement till den befintliga uteserveringen. De höga träden gör 
dessutom platsen mer skyddad än den stora fontänen på mitten av torget. Via 
samtal med anställda har framgått att de båda verksamheterna har pratat om 
en tydligare koppling mellan byggnaderna. Genom att utnyttja det lilla torget 
framför biblioteket och platsen framför entrén till museet skapas en tydligare 
koppling mellan de båda verksamheterna som dessutom kan fungera som ett 
inramande av stråket.  

En plats framför Trelleborgs bibliotek och museum kan utnyttjas för utomhusläsning eller 
som mötesplats. Idag finns som synes ett schackspel ingjutet i markbeläggningen. Inga 
sittplatser finns dock, vilket gör placeringen av schackbrädet mer till prydnad än uteplats. 
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Orangea ifyllda områden 
markerar platser med 
potential att förstärkas kring 
torget. Platser omgärdade av 
orangea linjer visar befintliga 
platser kring torget. Stråket 
markeras med streckad linje.

ÖVRE

STORTORGET

STADSPARKEN

Stråket genom Trelleborg bör vara underordnat stadens monumentala platser. På grund 
av detta föreslås inge stora förändringar vid Stor torget. Kopplingen norrut kan dock 
accentueras genom utvecklade platser framför museet och biblioteket. Platserna ringar in 
stråket samtidigt som de lyfter verksamheterna.

Nygatan

Algatan

Valen Köpcentrum
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Stadsparken

Öster om torget och i direkt anslutning till stråket ligger Stadsparken som en oas 
i staden med slingriga gångar och rik variation växter. Parken anlades 1896 till 
följd av den stora  stadssaneringen sekelskiftet 1800-1900. Stadssaneringen 
skedde i samband med den växande industrialismen och bidrog framför allt 
till uppförande av många nya bostäder, samhälleliga institutioner och tekniska 
anläggningar så som vattenverk, gasverk m.m. Men även att parker, biografer, 
hotell, butiker och badhus anlades. (Melchert, Eskeröd 2012)

Stadsparken anlades som en rekreationspark i engelsk stil, något som var 
klassiskt för den tiden. Stora gräsmattor, slingriga gångar mellan omfattande 
planteringar och dammar med broar och fontäner är typiska för parken. De 
första åren efter att parken anlagts användes dammarna för skridskoåkning 
vintertid, men efter att ett svanpar givits till parken var dammarna tvungna 
att omgärdas med stängsel. Förutom en mängd olika fåglar har även rådjur, 
uttrar och en strandad säl bott i parken och varit en stora attraktioner i staden 
(Sandell 2005). Idag går påfåglar, kalkoner, höns och tuppar fritt i parken 
och i dammarna simmar bl.a. mandarinänder, myskankor, snögäss och svarta 
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svanar (Trelleborgs kommun 2012). Fåglarna har blivit synonymt med parken 
och skapar många starka känslor hos medborgarna. När parkchefen 2015 
var tvungen att avliva några av tupparna blev reaktionerna stora och skapade 
skriverier i tidningarna. En kommunalpolitiker krävde till och med parkchefens 
avgång, vilket dock inte skedde då detta inte är i en kommunalpolitikers 
befogenhet (Mårtensson 2015). 

Fåglar och djur är dock inte det enda som utmärker stadsparken. En stor 
variation av trädarter finns också i parken. Träden byts ut efter hand till nya 
arter, vilket gör att parkens karaktär förändras över tid. Idag finns ett 60-
tal olika arter, där de senaste tillskotten kom runt millennieskiftet i form av 
mammutträd och katsura (Tekniska förvaltningen 2013). Ett nyare tillskott i 
parken är rosenträdgården som anlades 1990. Den ligger i dess nord-västra 
hörn och är det första man möts av efter entrén från Övre. Över ett 60-tal 
historiska rosor är planterade i en rundel, något som både utmärker sig i den 
annars engelska stilen men också spelar an på parkens rika variation växtarter. 
(Trelleborgs kommun 2012). 

Parken har även varit en plats för utomhuskonserter ända sedan den anlagts 
(Sandell 2005). Idag finns en stor utomhusscen i parkens mitt där många 
konserter och andra evenemang hålls varje sommar.    

När parken anlades såg staden annorlunda ut. Efter spårvägen norr om 
stadsparken fanns enbart åkermark. På grund av detta har parken en tydlig 
kant med täta häckar och stängsel norrut, mot Övre. Ett fåtal mindre entréer 
finns  längs parkens norra kant, men det är tydligt att parken till största del 
vänder sig söderut mot stadskärnan. Idag ligger stadsparken i mitten av 
staden, men i utkanten av stadskärnan. Parken är mycket uppskattad, men 
skulle kunna knyta an staden mer genom att utökas norrut och på så sätt möta 
bebyggelsen norr om Övre. Men för en sådan förändring krävs en analys av 
vad som idag finns norr om parken - busstationen Övre.  

Stadsparken en höstdag i november. Mitt i bild syns 
utomhusscenen och till vänster tornar vattentornet upp.
Fotograf: Fredrik Magnussom, Trelleborgs kommun
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övre

Platsen som kallas Övre i Trelleborg har sedan 1989 varit en slutstation för 
regionalbussar till Trelleborg och en knutpunkt för lokalbussar inom kommunen. 
Sedan 1886 hade Övre varit en tågstation på sträckan Malmö-Vellinge-
Trelleborg. Stationen byggdes som ett komplement till den redan befintliga 
järnvägen till Lund som utgick ifrån Trelleborgs hamn. I Lund kunde tågen 
anslutas till stambanan, vilket var skälet till att järnvägen dit var prioriterad. 
Sträckan till Lund hade varit i bruk sedan 1875, men stationshuset i hamnen 
byggdes först 1897 och kom att kallas Trelleborg Nedre, vilket senare blev 
Trelleborgs centralstation. Stationshuset på Övre var således Trelleborgs första, 
men i takt med att staden expanderade blev järnvägen en barriär i staden 
vilket ledde till att den lades ner 1960. Stationshuset revs sedan, 1962,  och 
det enda som finns kvar idag är vägsträckningen där järnvägen en gång gått. 
(Sandell 2005 s.58; Wall 2015). 

I 44 år har järnvägen till Trelleborg varit helt stängd för persontrafik, men i 
december 2015 återinvigdes centralstationen, och tågen började rulla in på 
perrongen igen. I och med detta flyttades busstationen på Övre  till Trelleborgs 
centralstation nere vid hamnen. Vad som händer på Övre nu efter bussflytten 
är fortfarande ovisst, men flera förslag för exploatering på platsen är under 
utveckling då Trelleborgs kommun ser den som en viktig knutpunkt i staden.  

Sommaren 2015, då analysen gjordes, utgjordes Övre framför allt av en 
busstation. De största delarna av platsen är hårdgjorda, mestadels med 
betongplattor, både på körbanor och vistelseytor. En kiosk och ett kontor för 

STADSPARKEN

UNGDOMSGÅRD

MUSEUM

BIBLIOTEK

ÖVRE BUSSTATION

GYMNASIUM

Då analysen på Övre gjordes var busstationen fortfarande i bruk, varför bussar och 
väntande resenärer finns med på bilderna. Några större förändringar på platsen har 
inte skett sedan invigningen av centralstationen, bortsett från bortplockade busskurer 
(Bryggare 2016). Platsen beskrivs därför så som den såg ut då analysen gjordes.
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Ombyggnation på Övre. Delar av tågrälsen finns fortfarande kvar och kantas med en trädrad t.v. i bild. I fonden syns 
ett par bussar parkerade. I detta skede är det tydligt hur platsen är uppdelad i tre delar, något som har kommit att 
luckras upp under åren. Den långsmala strukturen finns dock fortfarande kvar med flera parallella ytor och få kopplingar.  

Bostadsgata Spårområde Parkering Park

Övre 2015. Hela platsen är indelad i flera långa parallella ytor. Trottoarer, 
refuger, häckar och körytor. Alla följer de den gamla järnvägens sträckning. 
Få tvärgående övergångar kopplar samman de många långa ytorna. 
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busschaufförer är centralt belägna på en upphöjd, avlång yta på platsen. Här 
finns även busskurer och bänkar samt två fontäner på ytans vardera kortsida. 
Turkisk hassel är planterad i strikta rader längs med långsidorna på mittenytan, 
och små refuger med höga planteringar ramar in övergångarna till ytan, både 
i norr och söder. Samtliga sittplatser är orienterade i öst-västlig riktning, alltså  
längs med järnvägens ursprungliga dragning. Den öst-västliga strukturen är 
i princip genomgående på hela platsen. Utformningen verkar ha kommit till 
i samband med att busstationen öppnades i slutet på 80-talet. Istället för att 
följa omgivande bebyggelsestruktur följer utformningen av Övre således den 
gamla järnvägssträckningen. Detta bidrar till att hela platsen fungerar som 
en barriär mellan centrum och anslutande bebyggelse. 

Få bostäder ligger i anslutning till Övre. Detta bidrar till att platsen är relativt 
obevakad kvällstid. Personalen på en ungdomsgård, med öppettider vardagar 
till 22.00 och helger till 23.00, är de enda som vakar över platsen efter skol- 
och kontorstid. I en artikel i Sydsvenskan från 2011 beskrivs Övre dessutom 
som en av de mest brottsutsatta platserna i södra Skåne. Brottsligheten beskrivs 
dock ha minskat i samband med att buskage klippts ner och belysningen 
förbättrats vilket bidragit till bättre insyn på platsen (Lindstedt 2011).    

Övre rymmer även en mängd parkeringsplatser. Runt om hela busstationen, 
bortsett från en sträcka längs med stadsparken finns utrymme för parkering. 
Trots detta är Spårvägen, alltså vägen som korsar Övre, inte en genomfart 
för personbilar. Parkeringsplatserna nås från Övres östra och västra tillfarter. 
Plan över detta finns på nästa uppslag.

Få bostäder gränsar till Övre, vilket kan göra att platsen kvällstid upplevs som otrygg. Planen ovan visar bostäder i 
rostrött, det streckade området markerar Övre. 

Ungdomsgård

Mot centrum
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Kiosk och väntsal. Bakom huset ligger ett kontor för 
busschaufförer.

Turkisk hassel i strikta rader pryder mittrefugen på busstationen. 
Längre bort syns busskurer och i förgrunden en fontän som även 
kan användas som sittmöbel. 

Stadsparken

Höga häckar mellan parallella vägar blir barriärer. Gångvägar skärmas av och kan upplevas otrygga då de varken gränsar till bostäder 
eller andra befolkade ytor.
 Mot Övre skärmas stadsparken av med stängsel och täta buskage. Den täta växtligheten har kvaliteter så som blomning, men 
stängslet och tätheten bidrar ändå til l att Övre upplevs som stadsparkens baksida. Att en hög häck även markerar gångvägens andra 
sida gör att vägen känns monoton och lång. Längst bort på vägen anas ett litet gårdshus som funnits där sen början av förra sekelskiftet. 
Ytterligare fyra tomter med gathus ligger längs den lilla undangömda gatan i Övres syd-östra kant. 
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Långsträckta planteringar och häckar omgärdar parkeringsplatserna, men 
bidrar också till att Övre delas in i långa parallella delar med liten koppling 
till varandra. 

Eftersom Övre fram till december 2015 varit en slutstation för regionalbussar 
har det även varit den första anhalt resande till Trelleborg har. Ett tydligt och 
välanvänt stråk ned till centrum går därför från platsen. Stråket sträcker sig 
längs med stadsparkens västra kant och passerar Trelleborgs bibliotek på väster 
sida och Trelleborgs museum på dess östra. Därefter passerar det Stortorget, 
Nygatan och vidare ner till Trelleborgs centrala handelsgata; Algatan. Detta 
stråk har funnits sedan tågstationen byggdes, och stationshuset låg som en nod 
och färdvisare mitt i stråkets norra slutpunkt. En allé ledde sedan passagerarna 
ner till centrum. Att busstationen, på 1980-talet, utformades efter samma struktur, 
där stråket utgör en förutsättning för rörelse till platsen känns självklart med tanke 
på de centrala noder stråket passerar. På illustrationsplanen till Detaljplanen 
nedan kan man se att stråket är tänkt att fortsätta över platsen och ansluta 
till Gasverksgatan, norr om stationen. Denna förbindelse finns än idag, men 
avslutas tvärt i ett plank norr om Gasverksgatan. Ingen tydlig fortsättning på 
stråket finns. Gasverksgatan utgörs framför allt av en genomfart för biltrafik 
och kantas av en smal trottoar. En ingång till Ungdomshuset Gasverket ligger 
visserligen i anslutning till stråket, men platsen domineras av höga plank, 
häckar, parkeringsplatser och asfalterade körytor, vilket gör att platsen delvis 
upplevs som en baksida snarare än en entré. 
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Samtliga stråk, sittplatser och trädplanteringar är orienterade i öst-västlig riktning, förutom det som leder ner mot centrum. Stråket från 
centrum avslutas dock tvärt då de mynnar i Gasverksgatan, norr om stationen. Planen visar övergripande riktningar och trafik på Övre 
innan bussflytten. Röda pilar visar gång-och/eller cykelstråk, blå visar gator tillägnade busstrafik, ljusblå fält parkeringsplatser och 
svarta pilar markerar infarter till parkeringar. Gasverksgatan är dock mestadels en bilväg med trottoar på ena sidan. Då busstationen 
som nod på Övre flyttat ner till centralstationen krävs att Övre blir mer integrerat i sin omgivning för att således koppla samman 
omkringliggande noder och skapa rörelse över platsen. Stråket ner till centrum förbi biblioteket, museet och stortorget är extra viktigt 
att förstärka, då dessa platser är viktiga noder i staden. 
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Illustrationsplan tillhörande gällande Detaljplan för Övre, upprättad 1983.
Två tvärgående stråk finns utsatta mot Övre (de röda pilarna är ditritade i efterhand för att markera dem).   

Ett tydligt stråk från Övre ner till Trelleborgs centrum som funnits 
ända sedan Tågstationen byggdes 1886.(Digitalt museum 20166)

Mot centrum

Stråket mot Övre från Skyttsgatan. En hög rabatt skärmar av 
vägen och döljer den smala väg som faktiskt finns mot Övre 

och stadsparken. 

På illustrationsplanen kan man även se en annan övergång öster om den 
beskrivna. Övergången ser ut att vilja koppla ihop stadsparken med en 
tvärgående gata, Skyttsgatan, norr om bussstationen. Denna koppling är 
den enda som följer omgivande struktur på platsen, men är tyvärr mycket 
otydlig i dagsläget. Höga häckar skärmar av sikten mot stråket från bilvägen. 
Öppningen mellan häckarna blir därför otydlig och ser snarare ut att vara en 
upptrampad smitväg än ett faktisk stråk. Stråket är avsett att följa trottoarens 
riktning, men då denna är relativt smal, och bilvägen relativt otrafikerad väljer 
många att promenera på vägen.  
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Stråket

Nä r  s t r å ke t  f r å n  cen t r um 
passerar Övre är det idag 
detta man möts av. De höga 
häckarna utgör en por t som 
leder en vidare över gatan.  
Men skärmar också av sikten, 
va r f ö r  man  mås t e  s t anna 
upp och se sig om för bilar 
än en gång.  Var t  ga to rna 
leder  ä r  o tyd l ig t  då höga 
staket och murar skärmar av 
tomterna. Gårdsplanen framför 
ungdomsgården i det gamla 
gasverkets lokaler utgörs av en 
parkering och ser snarare ut att 
locka bilister än fotgängare.

Trots dessa långa höga rabatter och parallella vägar är helhetsintrycket på 
Övre vitt och öppet. Väl ute på busshållplatsen är riktningarna få och man 
känner sig liten på den stora öppna platsen. Få vindskydd finns, bortsett från 
busskurerna. Kiosken och kontoret för busschaufförer är förhållandevis små 
byggnader som inte kan väga upp de stora öppna ytor som platsen utgörs av. 
Närheten till centrum märks inte heller på platsen. Istället känns Övre utformat 
för bilar snarare än för människan, och kvällstid känns platsen relativt otrygg. 
De stora kvaliteter som finns i anslutning till Övre; stadsparken, vattentornet, 
museer med mera avgränsas tydligt från platsen i form av täta häckar och 
stängsel. Att häckarna ska ha klippts ner 2011 för att minska brottsligheten, 
syns inte av i nuläget. Kanske har häckarna varit högre och fler, men har 
oundvikligen fortfarande påverkan på sikt och framkomlighet.   

När stationen Övre byggdes fanns norr om stationen inte mycket mer är 
åkermark och enstaka gårdar. Först efter att stationen byggts började staden 
expandera norrut. Spårets sträckning utgjorde en barriär vilket antagligen 
bidrog till att kvartersstaden söder om spåret inte fortsatt norr om det. Att hitta 
en struktur på Övre, som samspelar med den historiska dragning av järnvägen, 
men som samtidigt tar fasta på omgivande bebyggelse och kvaliteter och 
där centrum har möjlighet att expandera, om än som ytterkant, blir den stora 
utmaningen på Övre. Då busstationen flyttar, flyttar noden som befolkar det 
historiska stråket ner till centrum. Risken finns att det lämnas öde och påverkar 
flödet till både biblioteket och museet.
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Tågstationen Trelleborg Övre. (Digitalt museum.20167)

Övre som kommunikationsnod. (Digitalt museum 20168)

Östra delen av Övre 
tågstation ca 1915. 
Byggnaden till vänster 
i bild är Gasverket som 
idag är en ungdomsgård.

När stationen byggdes 
gränsade  den till 

åkermark i norr. Stationen 
placerades anslutning till 
industrier då godstrafiken 

ansågs viktigare än 
persontrafiken.

Almar runt Stortorget huggs ner. I fonden syns Övre stationshus, och 
till höger stadsparken med torvmullstoalett och vita anslagstavlor för 
omnibussar. Foto från 1932. (Digitalt museum 20162) 
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När jag först kom till Övre såg jag en öppen plats.

Jag såg en plats uppdelad i långa sjok - öppna ytor kantade med häckar.

Parkeringsplatser, refuger och en kiosk i mitten.

Jag gick på betongplattor och asfalterade ytor, och kollade över axeln för att inte bli påkörd av en buss.

Den avlånga mittenytan var platsen för människor. 

 Här fanns strikta rader av turkisk hassel, och busskurer att sitta i.
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Jag gick fel och fick fråga om vägen.

(som tur var hade jag en viss marginal tills intervjun på kommunen började)

Sen blev jag visad till stråket som leder ner till centrum, som passerar Trelleborgs museum

och biblioteket, Stortorget och vidare in mot affärer och restauranger.

Höga träd i rader och ordnade lummiga rabatter, sen höga, vackra hus, avskurna hörn som 

bildar små platser, och uteserveringar längs med fasaderna.
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För att hitta en struktur på Övre får man lyfta blicken och se mot ytterkanter, 
samt hur Övre angör omkringliggande platser. Undersöka vilka funktioner och 
målpunkter som finns idag och vilka som har potential att utvecklas i framtiden. 
På planen nedan är olika gator, funktioner och målpunkter markerade. Alla 
angör funktioner som gränsar till Övre som har möjlighet att utvecklas. De är 
analyserade utifrån gående och cyklisters perspektiv. De stora bilvägarna är 
alltså inte markerade, men är som synes relativt tydliga ändå på grund av 
dess utformning och bredd. För att koppla samman centrum med omgivande 
bebyggelse krävs att man börjar studera de tvärgående stråken över platsen. 
Strukturen på Övre kan inte endast följa den gamla spårvägen utan måste 
kopplas ihop med strukturer på norr och söder sida på platsen. För att skapa 
rörelse över platsen bör man även se över skalan. Den idag stora skalan måste 
krympas för att fungera utifrån människans mått. Platsen ligger i anslutning 
till stadskärnan varför upplevelser och intryck längs vägen kan intensifieras 
för att skapa en mer flytande övergång mellan centrum och dess omgivning. 
Att Övre i framtiden skulle vara en del av Trelleborgs innersta stadskärna 
behöver inte vara något att sträva efter. Istället kan centrum få mynna ut i dess 
omgivning, men där övergången fortfarande tillåter att man stannar upp och 
leds vidare in i centrum.    
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1. Bostadshus
2. Katolska kyrkan
3. ABF - Gamla televerket
4. Gasverkets ungdomsgård
5. Söderslättsgymnasiet
6. Trelleborgs bibliotek
7. Trelleborgs museum
8. Gårdshus från tidigt 1900-tal
9. Axel Ebbes Konsthall
10. Simhall

5
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A. Gasverksgatan - stråket mot folkets hus och 
generationsparken.
Här vandrar man längs låga fasader bort mot 
generationsparken och folkets hus. De olika 
fasaderna bidrar t i l l  en var ierad gångväg. 
Trottoaren är dock ganska smal då Gasverksgatan 
i stort utgörs av en bilväg samt parkeringar.

Katolska kyrkan

Bostadshus G:a televerket

gångvägen in mot parken

B. Gångvägen längs med Söders lät ts -
gymnasie ts  baks ida och Övres södra 
del kantas av formkl ippta häckar och 
en rad högvuxna plataner. Vegetationen 
ramar in s t råket, men ingenstans f inns 
platser at t s tanna upp. Vägen upplevs 
endas t  som en t ranspor t s t räcka,  men 
har potential att utvecklas med tydligare 
målpunkter och platser att stanna upp. 
Österut fortsätter vägens raka sträckning 
längs med stadsparken.  

Att det här finns ett tydligt stråk ner mot centrum går inte att ta 
miste på. Dagen då bilderna t.h. togs var en solig sommardag. 
Många var ute och promenerade eller cyklade i solskenet, eller 
väntade på bussen för att kanske ta sig till stranden. Växterna i 
rabatterna var höga och ramade fint in platsen utanför kiosken, 
som är centralpunkten på busstationen. På bilden nedan, en tidig 
vårdag, ser vi hur stråket fortsätter norrut via en plats som ringas 
in av vintergröna rabatter.
För att stråket ska finnas kvar efter bussflytten, och koppla centrum 
med omgivande bebyggelse krävs här en annan nod. En nod för 
att inte bibliotek, museum och stadspark ska komma i centrums 
utkant, och kanske riskera att tappa besökare.

C. ”Stråket”
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D. Skyttsgatans nedre del utgörs av en öppen bilväg kantar 
med smala trottoarer på båda sidor gatan. De trädrader som 
finns längre upp på gatan är antingen nedhuggna eller har 
aldrig nått hela vägen. Endast två träd står i en linje på var 
sida av gatan en bit in från gatans mynning. Dessa ringar in 
gaturummet och leder en vidare in på gatan.

E. Det småskaliga stråket f rån simhal len förbi Axel Ebbes 
konsthall och gathus från tidigt 1900-tal får ett abrupt slut 
då det mynnar i Övre. Parkeringar omslutna av breda häckar 
är det man möts av vilket gör att den mysiga lil la gågatan 
kommer i skymundan. 
Stråket har en hög detaljeringsgrad med små, väl utformade 
platser framför konsthallen och simhallen. 
Stadsparken kantas med ett rikt fältskikt och höga träd så att 
sikten in i parken inte bryts. Gatan framför gathusen utgörs 
visserligen till stor del av en bilväg, men den lilla skalan gör 
att vägen också fungerar för gående. Ett liknande grepp som 
detta hade upp vid Övre gjort Övre mer integrerad i parken 
samt mer anpassad för gående.   

Gårdshus

Stadsparken

Konsthall

Övre

Simhall

Trottoarerna längs med Skyttsgatan är smala. En skräpig 
planteringsyta utgör dock hälften av trottoaren. Genom att 
hårdgöra den blir gångytan bredare och gatan får ett mer 
stadsmässigt uttr yck. Med dagens utformning är det inte 
konstigt att mannen på bilden väljer att gå mitt i bilvägen.
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Centrum i Trelleborg är på väg att utvidgas i sydgående 
riktning. Centralstationen öppnar och resanden i Trelleborg kommer att 
anlända staden söderifrån, från hamnen. Staden utvidgas då åt havet och 
kontinenten, och det som gjort att Trelleborg en gång blivit stad. Denna 
förändring känns logisk och kommer säkerligen att gynna staden. Men i de 
stora nya greppen måste man även se till vad som är och vad som varit för att 
förstå vad de nya greppen innebär för staden. Idag är Övre en centralpunkt 
i Trelleborg. Och vid Övre har vi stortorget med vattentornet - Trelleborgs 
kanske viktigaste landmärke. Även Trelleborgs museum, biblioteket, Axel 
Ebbes konsthall med mera ligger i anslutning till Övre. Det går inte att bortse 
ifrån att centrumförskjutning söderut gör att dessa viktiga målpunkter hamnar 
i centrums utkant. Självklart måste man ta med i beräkningarna att inte alla 
kommer till centralstationen som första anhalt. Boende i Trelleborg kan lika 
gärna anlända centrum norrifrån, och av det skälet fortfarande passera 
stortorget, biblioteket osv. Men det välanvända stråk som idag finns från Övre 
ner till centrum, med breda trottoarer framför lokaler, bibliotek och Stortorget, 
kommer med största sannolikhet inte ha samma vikt i framtiden. Vilket i sin tur 
påverkar platser i dess omgivning. 

Jag tror att i en utveckling på Övre måste ges utrymme för potentiella 
centrumfunktioner, men även utrymme för avsaknad av sådana. Idag finns en 
tydlig centralpunkt på Övre, den där Astrid Lindgrens allé möter kiosken och 
busstationen. Härifrån orienterar man sedan sig vidare väster- eller österut. 
Någon direkt fortsatt koppling norrut finns inte i nuläget då gasverkstomten 
är avskärmad av plank och murar. Hela strukturen på Övre följer den gamla 
järnvägssträckningen, men är ändå avskärmad angränsande platser på var 
sida stationen. Man kan nästan uppleva Övre som en egen plats bortkopplad 
sitt sammanhang. I nuläget finns en tydlig nod på platsen - bussarna. Men då 
man flyttar dessa kommer Övre att behöva vara mer integrerad i sin omgivning 
för att inte upplevas som tom och öde. 

Övre är dock inte bara storskalighet. I ett 
avskuret hörn på staketet till Gasverket, där 
Skyttsgatan korsar Gasverksgatan, finns en 
liten plats som ringas in av ett högvuxet 
träd. Idag verkar nog trädet och hörnet 
enbar t som vägvisare mel lan de båda 
gatorna. Men platsen kan, med ett l i te 
annorlunda grepp bli en mysig viloplats 
för någon på väg in till centrum, eller till 
det framtida Övre.  
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• Skapa rörelse

Övre ligger i anslutning till flera viktiga funktioner och noder 
i staden så som stadsparken, biblioteket, simhallen och 
de båda museerna. För att skapa rörelse på platsen bör 
omgivande funktioner vara delar i ett nätverk av platser som 
definieras med tydliga stråk. Flera stråk finns redan idag, 
men mynnar på Övre i stora öppna ytor utan självklara 
fortsättningar. Nord-sydliga stråk är idag avklippta då de 
mynnar i Övre. Dessa bör förlängas för att skapa naturliga 
rörelsemönster över platsen och vidare till centrum. Genom att 
se till ett nätverk av stråk, dock med olika identitet, istället för 
ett övergripande stråk skapas förutsättningar för att platserna 
ska kunna angöras från olika delar av staden. Övre kan till 
viss del även i framtiden vara en nod för kommunikation, men 
istället kommunicera platser och händelser inom Trelleborg. 
För att ytterligare tydliggöra platsen i sitt sammanhang bör 
de vara de omgivande funktionerna som får sätta prägel 
på den framtida utvecklingen på Övre.

• Skapa trygghet

Att Övre idag på många sätt visar upp baksidor av stadens 
funktioner har analysen av platsen visat. Framförallt delen av 
stadsparken som vetter mot Övre utgör en sådan baksida. 
Detta gör att platsen kan upplevas otrygg då de höga, 
täta häckarna i parkens norra utkant både skärmar av sikt 
och gör att platsen frånkopplas sitt urbana sammanhang. 
Stadsparken bör därför öppnas upp och utvidgas norrut för 
att göra den uppenbara baksidan av parken till en framsida. 
Parken ligger inte längre i utkanten av staden, utan mitt i 
den, och bör därför angöra staden i alla riktningar. 

Att Övre även bör rymma ett visst antal bostäder är också 
en förutsättning för rörelse på platsen. Den otrygga situation 
som råder idag kan förebyggas om boende ”bevakar” 
platsen efter kontorstider. Platsen som Övre utgörs av är 
begränsad, varför husen bör ha en relativt liten skala. På så 
sätt lämnas utrymme för både privata gårdar och offentliga 
park- och stadsstråk. 

BIBLIOTEK

MUSEUM

GYMNASIUM

KYRKA

ABF

GENERATIONSPARKEN
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• Behåll egen identitet

Övre har varit en plats för kommunikation så länge Trelleborg 
varit stad. På grund av platsens tidigare funktion som tåg- 
och busstation har den långsmala remsa som platsen utgörs 
av fått en egen identitet i staden och är relativt frånkopplad 
omgivande kvartersstruktur. I ett utvecklingsförslag för Övre 
som syftar till att binda samman omgivande strukturer och 
skapa rörelse på platsen kan med fördel platsens identitet 
tas till vara. Platsen Övre har för trelleborgare redan en 
självklar roll i staden, även om dess tidigare funktion nu 
flyttas. Att funktionen byts ut behöver inte betyda att platsen 
tappar sin identitet. Genom att ge Övre en för staden 
unik utformning, som visserligen präglas av omgivande 
funktioner, noder och stråk, kan Övre även fortsättningsvis 
ha en specifik roll i staden, något som på många sätt kan 
påverka och gynna rörelse och stadsliv på platsen. Övre 
blir en mittpunkt i stråket och dess identitet kan säkerligen 
även prägla andra delar av stråket, inte minst i nordgående 
riktning.     

• Struktur/Genomförande

Ytan som Övre utgörs av är lång och relativt smal med flera 
parallella vägar för bilar, cyklister och gående. Genom att 
dela in de långsmala strukturen i tvärgående delar skapas 
mindre kvarter, vilka med fördel kan utvecklas efter hand.  
På så sätt lämnas utrymme för nya funktioner att växa 
fram efter behov i takt med att staden växer. Befintliga 
parkeringsplatser kan i stor utsträckning finnas kvar då ett 
behov av parkering finns idag. Om situationen ändras i 
framtiden kan parkeringsplatserna tas i anspråk utan att  
direkt påverka kringliggande kvarter. Stråket ner till centrum 
längs med stadsparken beräknas vara det viktigaste varför 
nybyggnationen bör börja där. Här planeras också den 
tillfälliga installationen Jämställt Övre, vilket sannolikt gynnar 
rörelse på platsen redan innan en större omvandling 
gjorts. De nya kvarteren på Övre kan utformas efter ett 
sammanhållet koncept som bryter den öst-västliga strukturen 
på platsen och binder samman gasverksgatan med platsen 
där busstationen legat.

UNGDOMSGÅRD TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN

STADSPARKEN
Förenklad vy, där buskage och planteringar inte är 
markerade.

Övre idag

Utifrån analysen presenteras här sammanfattade målsättningar och 
strategier inför utvecklingen på Övre. Målsättningarna landar sedan i ett 
översiktligt förslag på nästkommande uppslag.
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Nya kvarter. Stråket ner till centrum förlängs över Övre och binder samman 
omgivande kvar ter. Fasaderna som kantar s t råket for tsät ter upp över det 
gamla busstorget, men lämnar med små förskjutningar i huskropparna plats för 
utemöbler, annonsering och växter. Småskaligheten på bidrar till en variation 
av verksamheter som kan komma att förändras över tid.  Den otrygga situation 
som idag råder på platsen förebyggs genom det öppna gaturummet och de 
boendes vakande ögon. 
 De befintliga GC-stråket längs med stadsparkens norra sida breddas 
och bildar ett grönt och trivsamt gaturum med mötesplatser, cykelparkering och 
nya funktioner. Där stråken korsas bildas en centralpunkt och småskalig torgplats. 
Härifrån leds man vidare till stadens omgivande funktioner och noder.   

Små platser längs med stråk. På en solig yta i nära anslutning t i l l 
gymnasieskolan och bibliotektet längs med det befintliga GC-stråket placeras 
sittplatser. Sittplatserna har samma karaktär som dem vid entrén till gasverkstomten 
och bidrar till en sammanhållen karaktär på området. De nya sittplatserna är 
gruppvis utformade och kan bland annat utnyttjas som extra utemiljö för eleverna 
på raster och för utomhusstudier, eller för bibliotektsbesökare som söker en solig 
plats att läsa på. Längs en fasad mot det förlängda centrumstråket lämnas plats 
för cykelparkering för allmänheten.

De relativt små husen lämnar plats för gröna privata innergårdar. Dock planeras 
även hustaken hålla för uteplatser och terrasser för de boende. 

Övre i framtiden

I utvecklingsförslaget för Övre växer en ny stadsdel fram. Ett för staden unikt 
kvarter som får sin prägel av den grönskande stadsparken och fungerar som 
ett sammanhållande kitt mellan de omgivande kvarteren. Husens placering 
är inspirerad av Hamngatans ”trumpetande arkitektur” då även detta kvarter 
markerar en förändring i stadskärnans slutna kvarter och intensitet. De följer 
skalan på biblioteket, museet och kvarteret Signalens verksamhetslokaler och 
lämnar plats för så väl gröna innergårdar som publika stadsstråk. De befintliga 
stråken som får rättvisa genom breddade ytor att slå sig ner på och mötas. 
Här är gatorna anpassade för människan och biltrafik längs Spårvägens 
får hålla låga hastigheter. Stråken är varierande och ger en jämn rytm av 
upplevelser där befintliga funktioner och noder kopplar an till nya. Viktiga 
siktlinjer hålls öppna och förstärks för att skapa orienterbarhet i och emellan 
kvarteren. Stadsparken utökas och bidrar till att den idag tydliga baksidan 
öppnas upp och vänder sig norrut mot stadens bostadskvarter. 

ALLÉN
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Utökad del av stadsparken.  Parks t råket längs med norra sidan av 
stadsparken förlängs mot bostadsgatan som leder ner till Axel Ebbes konsthall 
och simhallen. Stängsel längs med stadsparken tas bort och häckar glesas bitvis 
ur. Parkens kvaliteter integreras på så vis i den utökade delen av stadsparken. 
Gångstigar föreslås angöra befint l iga entréer ti l l parken och busstationens 
befintliga träd sparas i denna del.
 Parkeringen lämnas orörd i ett första skede då den behövs och dessutom 
kan rymma besökare av parken. 

Entré till gasverkstomten. Den smala trottoaren längs med Gasverksgatan 
breddas på bekostning av parkeringsplatser längs gatans norra sida. De höga 
planket rivs och byts ut mot enkla sittmöbler som samtidigt ramar in planteringarna 
och markerar tomtgränsen till ungdomsgården. Den bredare trottoaren tillsammans 
med sittmöbler och befintlig vegetation blir en solig yta att umgås på i nära 
kontakt med ungdomsgården. 
 I den lite utsatta, men breda refugen mellan Spårvägen och Gasverksgatan 
placeras en ljusinstallation som en nod längs med stråket. Installationen skapar 
en rytm av nya intryck längs med stråket och hjälper till att hålla samman det 
där de båda parallella gatorna utgör ett hinder. På sikt kan gatorna integreras  
till en större plats mellan de båda kvarteren.

Centralpunkt i utökad park. Ett stor t växthus föreslås där exempelvis 
stadens palmer förvaras vintertid. Växthuset ligger strategiskt i anslutning till en 
av stadsparkens befintliga entréer och i Skyttsgatans förlängning. Den glasade 
byggnaden ligger även i rak siktlinje mot vattentornet från Skyttsgatan vilket ger 
ett djup i vyn utan att skymma tornet. Intill växthuset finns större hårdgjorda ytor 
som ger plats för uteserveringar eller lek. Väster om det finns även odlingslotter 
att utnyttja för de boende eller som en ny striktare plantering för stadsparken.   

Skyttsgatans förlängning. Skyttsgatan som idag mynnar i en återvändsgränd 
förlängs ut till Spårvägen och blir på så sätt mer integrerad i vägnätet. Den smala 
trottoaren breddas och fortsätter över Spårvägen via ett tydligt övergångsställe. 
Där mynnar sedan stråket i centralpunken för den utökade delen av stadsparken. 

Spårvägen har kvar sin historiska dragning men blir en smalare gata där 
hastigheterna hålls låga.
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• Gatustruktur

Utvecklingsförslaget för Övre föreslår två övergripande stråk 
för gående och cyklister över platsen. Dels ett väl tilltaget 
centrumstråk över den gamla busstationens mitt med plats 
för små uteserveringar, annonsering, och grönsaksstånd 
m.m. framför små verksamhetslokaler. Dels ett tvärgående  
bostads/parkstråk längs med den befintliga dragningen av 
stråket norr om stadsparken. Här finns plats för att stanna 
upp på väg till och från centrum. Där stråken möts skapas 
en mittpunkt som tydliggörs genom att husen är indragna 
något från gatan. Härifrån leds man vidare ner till centrum 
eller in i stadsparken via rosenträdgården. Stråket längs 
med stadsparken tillgängliggör parkens norra kant vilket 
gör att de nya kvarteren hänger samman med parken, 
trots att de ligger i dess utkant. Stråket är bredare än i 
dagsläget vilket lämnar plats till planteringar och sittplatser, 
men befintliga höga träd ringar ändå in stråket och skapar 
en grön rumslighet. Kommunens förslag till expresscykelled 
över Övre föreslås även gå längs med det tvärgående 
stråket. Även om namnet ”express” syftar till höga hastigheter 

tolkas  att projektet framför allt syftar till att skapa en bra 
cykelmiljö i staden. Den befintliga cykelvägen utvecklas i 
förslaget till en varierat stadsstråk och har en bredd som 
tillåter både gående, cyklister och platser att stanna upp. 
Alternativet att dra cykelleden norr om bebyggelsen skapar 
barriär tillsammans med bilvägen som bryter den viktiga 
kopplingen mellan Övre och kvarteret Signalen.

För att integrera platsen i omgivande kvartersstruktur skapas 
två nya övergångar över Spårvägen. Övergångarna följer 
kvartersstruktur både inom och utanför området. Extra 
viktig är övergången från Skyttsgatan, där även bilvägen 
förlängs och mynnar i Spårvägen. Skyttsgatan som har 
en rak siktlinje mot vattentornet kommer mentalt närmre 
stadsparken och en ny korsning skapas där stadsparken 
utökas. Den östra övergången är mindre, men markerar 
det tätare bostadsområdet där bilarnas hastighet är lägre 
och anpassad till en innerstadsmiljö. Spårvägens raka 
dragning utgör annars en risk för höga hastigheter, vilket 
inte passar i stads- och bostadsmiljöer. 

Stråket som leder ner till centrum förlängs över Spårvägen och 

De så viktiga stråken är utgångspunkten i detta utvecklingsförslag. De 
nya kvarteren ringar in och skapar trygghet längs stråken och bidrar 
till en varierande och spännande stadsmiljö.

Förlängt stadsstråk
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Gasverksgatan och hålls samman genom markbeläggningen 
och den riktning som fasaderna på byggnaderna på båda 
sidor av stråket skapar. Mittrefugen mellan Spårvägen 
och Gasverksgatan blir en ganska utsatt plats trots 
sammanhållande markbeläggning och låga hastigheter. 
Här placeras en ljusinstallation föreställande pålar i skiftande 
färger. Installationen blir en vägvisare och nod längs med 
stråket som håller samman det. Samtidigt blir den det första 
steg att integrera kvarteret Signalen med bebyggelsen på 
Övre.    

• Bebyggelse/Funktioner

Bebyggelsen på Övre är småskalig. Husen är byggda 
för ett till två hushåll, vilket ger utrymme för de boende 
att själva bestämma över utformning. Små lokaler finns 
i bottenplan längs med centrumstråket som antingen kan 
hyra ut eller utnyttjas av de boende till olika verksamheter 
som affärer, studios, kontor eller liknande. Till husen finns 
privata innergårdar, men på grund av det något begränsade 
utrymmet utformas även husen med uteplatser på taken. 

I Skyttsgatans förlängning föreslås ett större växthus med 
restaurang- eller caféverksamhet. Här finns plats för palmer att 
bevaras vintertid, men även andra exotiska växter som inte 
klarar det svenska klimatet. Växthuset placeras i en utökad 
del av stadsparken, men kopplas till parkens övergripande 
koncept med ett stort antal arter träd och buskar. Information 
om dessa kan även finnas på denna plats. Platsen blir en 
centralpunkt i den utökade delen av stadsparken och placeras 
i anslutning till befintliga entréer till parken. Öster om växthuset 
finns odlingslotter och planteringar som kan utnyttjas både 
av restaurangverksamheten, av växthuspersonal och av de 
boende i området i mån av intresse. På den soliga platsen 
finns bänkar för växtintresserade och förbipasserande. 

Väster om växthuset finns plats för uteservering. Busstationens 
turkiska hasselträd bevaras och skapar ett grönt rum utanför 
växthuset. Mellan träden går ett parkstråk som mynnar i 
små platser med där busskurerna varit. Snabbväxande 
klätterväxter så som murgröna och vildvin sätts i avgränsade 
planteringar under träden och ringar in parkstråket.  

Breddat befintligt GC-stråk integrerat i park och bostadsmiljön.

Nya funktioner blir mötesplatser längs befintliga stråk och kopplar an till stadens identitet 
och kvaliteter. Stadsparken öppnas upp norrut och angör nu staden i alla riktningar.
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kvarteret signalen

Fram till början av 1900-talet utgjordes kvarteret Signalen av åkermark.  I 
takt med att staden expanderade, och i samband med stadssaneringen i 
början av förra sekelskiftet bestämdes att staden behövde uppföra gasverk, 
elverk, vattentorn med mera (Melchert & Eskeröd 2012 s35). Ett beslut togs 
att vattentorn och gasverk skulle uppföras i samma veva då det skulle minska 
kostnader för rörläggning i marken. På så sätt kom vattentornet och gasverket 
att uppföras samtidigt, och 1912 stod byggnaderna färdiga och kunde tas 
i bruk (Trelleborgs allehanda 1912). Gasverket var egentligen planerat att 
ligga där den nuvarande simhallen ligger, men för att minska obehagliga 
dofter i staden placerades det istället på åkermarken norr om Övre station 
i det som idag kallas kvarteret Signalen. Då gasverket var i bruk hade det 
stor betydelse för stadens bekvämligheter. Det gav ljus och värme både till 
stadens gator och till hushållen där gasen framför allt användes som bränsle till 
spisar.1971 avvecklades dock verket på grund av den tekniska utvecklingen 
då den mesta gasanvändningen hade byts ut till elförsörjning (Sandell 2005 
s.167, Melchert & Eskeröd 2012 s.40). 

Länge var hela kvarteret avsatt för industriändamål, men under årens lopp har 
verksamheterna lagts ner och marken har bitvis sålts för att ge upphov till nya 
funktioner så som bostäder och en kyrka. Det gamla gasverket är sedan 1999 
en ungdomsgård som används av ungdomar i hela kommunen. Lokalerna 
hade tidigare använts till lagerlokaler, garage och förråd, men på grund av 
oro gällande ungdomarnas sociala situation öppnades ungdomsgården. 

UNGDOMSGÅRD

BILVERKSTAD

KYRKA

ABF

TEKNISKA
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Förslag till Generalplan 1951

Nyanlagt Gasverk i kvarteret Signalen. Byggnaden placerades i stadens ytterkant och gränsade vid uppförande till 
jordbruksmark. Vattentornet med framförliggande stadspark och järnvägsspår t.h. i bild. (Digitalt museum 20169)
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Ungdomarna fick sedan själva vara med och bestämma över utvecklingen av 
de gamla lokalerna som idag bland annat rymmer danslokal, skateboardramp,  
sällskapsrum, gym och replokal (Ungdomsgård 20101). Enligt en anställd på 
ungdomsgården är flytten av busstationen på Övre problematisk för ungdomar 
i byarna utanför staden. För att ta sig till platsen måste de i fortsättningen 
promenera från centralstationen eller en busshållplats uppe vid lasarettet, 
alternativt ta en lokalbuss till Stortorget och gå därifrån. Viktigt är därför att 
kvarteret öppnas upp och blir en del i omgärdande bebyggelse. Kvarterets 
södra del bör göra an Övre i takt med byggnationen av bostäder där och 
kvarterets norra del bör göras tillgängligt både fysiskt och gällande sikt in i 
kvarteret.

På ungdomsgårdens hemsida går att läsa att tjejerna upplevs osäkra på sin roll 
tillsammans med killarna. I intervjuer gällande vad de tyckte om ungdomsgården 
var killarnas svar direkta, medan tjejerna var mer osäkra och uttryckte sig 
vagt (Ungdomsgård 20102). För att ge tjejerna eget spelrum öppnades 
Tjejloftet 2005 ovanpå Parken i Folkets park. På Tjejloftet ges, enligt hemsidan 
möjlighet att prata om känslomässigt tunga och svåra ämnen, få massage för 
att lugna, lindra och trösta, men också olika aktiviteter så som teater, dans, 
bakning och pyssel. Även här är det till stor del tjejerna själva som bestämmer 
över verksamheten (Kultur- och fritidsförvaltningen 2012; Isaksson 2015). I 
projektet jämställt Övre som planerats ta form över det gamla busstorget fram 
till Gasverkets ungdomsgård har kommunen som ambition att skapa ett jämställt 
torg där tjejer på samma villkor som killar känner rätten att ta staden i anspråk. 
Projektet är en del i kommunens arbete att låta genusperspektivet vara med 
samhällsplaneringen i stort, men kan säkerligen även gynna könsfördelningen 
på ungdomsgården (Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014; Nyréns 2015).  

Väster om Gasverket ligger ABFs lokaler, det f.d. Televerket (Brechensbauer, 
1975). Byggnaden verkar vara uppförd runt 60-talet och har senare kompletterats 
med en större byggnad längre in i kvarteret. Byggnaderna har ett för tiden 
typiskt utseende, vilket kan vara en fin indikator på stadens utveckling då det 
ligger kant i kant med Gasverket. Fortsätter man väster ut till nästa byggnad 
kommer man till S:ta Katarina kyrka, en katolsk kyrka uppförd 2001. Kyrkans 
utseende har fått inspireras av ett skepp, vilket bland annat ska föra tankarna 
till Trelleborg som hamnstad (Trelleborgs kommun 2012). Efter kyrkan ligger 
ett par bostäder, några av de få som finns i kvarteret.  Resterande bostäder 
(tre tomter) ligger längs med Ryttaregatan i kvarterets västra del. Längs med 
Ryttaregatan ligger även en bilverkstad uppförd 1952, och i den nuvarande 
detaljplanen för kvarteret kan vi läsa att det även legat en snickerifabrik och 
ett stenhuggeri längs med gatan (Brechensbauer, 1975). Slutligen hittar vi en 
liten sekelskiftesbyggnad i kvarterets nord-östra del, längs med Skyttsgatan. Till 
huset finns en grönskande trädgård med fruktträd och spaljéer. Dock verkar 
huset endast rymma kontor och lokaler till organisationen Nattvandrarna i 
Trelleborg.   
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KVARTERETS UTKANTER I BILDER.
Längs Ryttaregatans böj är byggnaderna låga och varierade. Ett nybyggt bostadshus kantar bilverkstaden och i fonden syns en äldre 
villa. Där Vikingagatan kantar kvarteret Signalen är vegetationen hög och  kvarteret avgränsat av ett högt stängsel.  Även Skyttsgatans 
norra del kantar kvarteret med stängsel och staket. Trottoaren är smal och i dåligt skick, men gatumiljön ringas fint in av en hög allé. 
Ett sekelskifteshus bidrar också till höga kvaliteter längs gatan. Längre söderut längs gatan avtar allén. Helhetsintrycket här är öppet 
och markmaterialet slitet. I fonden skjuter dock vattentornet upp i nästan rak siktlinje med gatan.
Gasverksgatan har en varierad bebyggelse med avskärmas med höga plank och murar. Där ungdomsgården ligger förstärks avskärmningen 
med hög och tät vegetation. Det gamla sekelskifteshuset är helt gömt bakom växtligheten.
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STRÅKET FRÅN SÖDER TILL NORR, DÄR NORR ÄR UPPÅT OCH SÖDER NEDÅT

Industritomten i kvarteret Signalen omgärdas 
av hög och tät vegetation. Höga träd smälter 
in i det täta buskskiktet och bildar tillsammans 
med stängsel en ogenomtränglig vägg. I brynets 
utkant, där marken är mindre packad ses 
vallmoplantor och andra tåliga örter tränger upp 
mellan stenarna.

Plank och metallställningar skärmar 
av den belamrade industritomten. 

En faluröd träbyggnad utmärker sig 
bland de gamla tegelbyggnaderna.

Vy söderut

I nordost utgörs kvarteret Signalen av en öppen 
vändplan och avlastningsyta. Markmaterialet består 
av packat stenmjöl och lerjord. Hjulspår efter 
maskiner har skapat ojämnheter i marken vilket gör 
att vatten samlas i stora pölar efter ett regn.

Delen av kvarteret Signalen där stråket 
planeras visar upp en varierad och 
spännande stadsbild där industriarvet 
for t farande är synl igt  mi t t  i  s taden. 
Kvar teret avskärmas dock av diverse 
p lank och väx t l ighe t  v i l ke t  gör  de t 
ogenom t räng l ig t  f ö r  a l lmänhe ten . 
Ungdomsgården i kvarterets utkant ligger 
på så sätt i en åter vändsgränd utan 
naturligt flöde av människor, vilket kan 
påverka trygghetskänslan på platsen. 
Då busstat ionen på Övre f ly t tat bl i r 
detta extra påtagligt. 
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I det stora hela ger kvarteret Signalen en varierad och mångsidig stadsbild 
med byggnader från förra sekelskiftet fram till idag. Industrin har satt sin tydliga 
prägel på kvarteret, vilket idag är mest framträdande kring Gasverket och det 
gamla Televerket där tomterna är större och till stor del omgärdade av höga 
stängsel, murar eller staket. Tät växtlighet omgärdar också delar av kvarteret. 
Denna i kombination med stängslen gör att sikten och framkomligheten in 
i kvarteret till stor del är helt avskärmad. Byggnadskropparna i kvarteret är 
dessutom låga - två våningar på sin höjd, vilket gör att de till stor del göms 
bakom den höga växtligheten och planken. Byggnaderna sticker ut ur sin 
omgivning på grund av sitt karaktäristiska utseende som industrilokaler från 
sekelskiftet fram till 60- och 70-talet. Industrikaraktären i kvarteret är i min mening 
viktig att bevara. Det är en unik karaktär som visar på stadens historia och 
som funnits på flera andra platser i staden, men under åren kommit att rivas.

Stråket från Övre planeras gå rakt igenom den gamla gasverkstomten. Det 
planeras passera ungdomsgården och sen vidare norrut längs en av ABFs 
byggnaders fasader, alltså rakt igenom den gamla industritomten. På östra 
sidan passerar stråket gasverkets lokaler, som under åren kommit att byggas om 
med nya garage och infarter för maskiner av olika slag. Rött tegel dominerar 
i fasaderna, men ett falurött trähus, även det från 1900-talets början, finns 
också längs vägen. Där de gamla industribyggnaderna slutar skymtas taket  
på den lilla sekelskiftsvillan bakom ett högt träplank. Stråket fortsätter över en 
stor plan yta som idag används för avställning av gammalt industrimaterial 
och släpvagnar. Markmaterialet varierar från asfalt till packat stenmjöl och 
det märks att jorden innehåller en stor mängd lera då den hårt packats under 
maskinernas hjulspår. På flera ställen syns stora vattenpölar i ojämnheter 
efter en regnskur. Slutligen passerar stråket tät vegetation i kvarterets utkant. 
Högväxta träd blandas med tät sly och bildar en hög tät vägg mellan kvarteret 
och gatan på andra sidan. 

Tomterna där Gasverket och ABFs lokaler ligger ägs av kommunen. De är 
markerade som framtida exploateringsområden i den fördjupade översiktsplanen 
för 2025. Närmare bestämt är hela området markerat som ”Förtätning/
omvandling/ändring av markanvändning till blandad bebyggelse”(s.77). Med 
blandad bebyggelse menas att boende, verksamheter och service blandas 
för att bland annat skapa variation inom områden och ”möta en varierande 
efterfrågan över tid”. Men även att ta vara på ”lokala förutsättningar för 
att skapa unika miljöer till boende och företag” (FÖP 2025 s.41). Denna 
markanvisning gäller även för Övre. Även i äskansket om GC-stråket finns 
kvarteret Signalen omnämnd som ett framtida exploateringsområde (Tekniska 
förvaltningen 2015). På grund av den tidigare verksamheten, framför allt på 
gasverkstomten, är marken förorenad. Därför krävs rening av marken innan 
exempelvis bostäder kan byggas. 

I kvarteret Signalen ligger, som sagt, fem tomter med bostäder, alla i västra 
delen av kvarteret. I angränsande kvarter finns dock flertalet bostäder, bortsett 
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Planen nedan visar bostäder i rostrött, det streckade området markerar kvarteret Signalen. 

från kvarteret direkt öster om Signalen, där Tekniska förvaltningen har kontor. 
Även på Övre saknas bostäder, som tidigare nämnt. Om ett stråk dras 
genom kvarteret kommer detta inte angränsa några bostäder som synes på 
planen ovan. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, men bör konstateras då 
trygghetsaspekten är viktig för att stråket i framtiden ska användas. Eftersom 
kvarteret idag är instängslat och sikten in i kvarteret är begränsad kommer 
trygghetsåtgärder vara viktiga att åta. Framför allt då man kan anta att många 
unga kommer att vistas i delar av kvarteret. Ett par kvarter nord-öst om kvarteret 
ligger Liljeborgsskolan - en mellan- och högstadieskola med flera besökare 
av ungdomsgården. Enligt en anställd på ungdomsgården tar eleverna idag 
en väg längs med en bostadsgata för att komma till ungdomsgården. Den 
anställde tror inte det kommer att ändras i framtiden med ett nytt stråk, men 
alternativet bör ändå tas i åtanke vid anläggning av stråket.

Höga plank, stängsel och vegetation är det huvudsakliga skälet till att kvarteret 
upplevs avskärmat, men även Gasverksgatan - den långa raka gata som går 
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parallellt med Övre inger denna känsla. Gatan har en parallell dragning med 
Spårvägen där endast refuger med häckar och en mängd parkeringar skiljer 
dem åt. De två vägarna tillsammans bildar ett för platsen enormt gatrum med 
få angränsande byggnader. Trottoarerna är smala längs med Gasverksgatan 
trots det breda gaturummet. Istället ämnas gatan till parkering, vilket bidrar till 
den avskärmade känslan. 

Snittet nedan visar det stora, öppna gaturum över Övre från biblioteket till 
kvarteret Signalen. Gaturummet avgränsas framför allt av häckar och refuger, 
vilket har en knapp rumsbildande effekt. Sommartid då häckarna är gröna 
avgränsas dock Gasverksgatan från utrymmet på Övre, vilket är tydligt på 
fotot ovan. Gatans raka sträckning och många parkeringsplatser gör dock 
att den inte är särskilt inbjudande för gående. Trottoarerna är smala, endast 
1,6 meter, och ingenstans längs gatan finns plats att stanna upp. Framför allt 
upplevs gatan som en transportsträcka. En tydlig entré där stråket går från 
Övre till kvarteret Signalen blir viktig för att  kvarteret ska upplevas vara ett 
stadsstråk snarare än en så kallad smitväg genom ett annars stängt kvarter. 
Vid entrén bör sikten vara öppen så att kvarterets kvaliteter blir synliga. Det bör 
finnas plats att stanna upp och mötas eller vila trötta ben.  Parkeringsplatser 
kan därför inte vara det enda som markerar entrén till kvarteret.
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Även inne i kvarteret möts man av höga plank. Planken syftar till att visa 
tomtgränser och förstärks med hög och tät växtlighet. Växtligheten ramar in 
entrén, men det man möts av är bara en asfalterad, torftig innergård. Över 
planken skymtar de gamla sekelskiftshusen, men framför allt syns ojämn 
markbeläggning, lappad asfalt och skräpiga planteringar. Asfaltsytan används 
delvis som parkering åt behöriga till ungdomsgården. Tre picknickbord vittnar 
dock om att ytan även är menad som uteplats för ungdomarna. Om den 
faktiskt används är svårare att svara på. 

I dagsläget skymmer den höga växtligheten kvarteret. Men bland buskarna 
gömmer sig även högvuxna träd som genom lite utglesning i häckarna 
skulle komma fram, något som skulle ge höga kvaliteter i kvarteret. Träden 
tillsammans med ett lågt fältskikt skulle kunna bidra till ett städat och vackert 
intryck och ge insyn in i kvarteret. Trädbeståndet är blandat, men består till 
stor del av björkar. De vita stammarna skulle bryta av fint mot det röda teglet 
på byggnaderna. Då björken inte är ett vanligt stadsträd i Skåne, och framför 
allt inte som alléträd är det inget problem att stammarna står lite omlott. Det 
skulle framstå som en pelarsal, snarare än en trädrad som ramar in kvarteret.

Växtligheten som skärmar av ABF:s tomt från Gasverket är tätare och innehåller 
en blandning av vintergröna och lövfällande buskar och träd. Häcken är 
helt ogenomtränglig, men förstärks ändå av ett högt plank, där baksidan av 
planket är det enda synliga. Något jag lärt mig då jag skrev en plankpolicy åt 
kommunen är att plank alltid ska uppföras med framsidan mot grannens tomt, 
varför man kan anta att planket tillhör Gasverket. Runt hela ungdomsgården 
går dessutom samma röda, höga plank som gömmer både byggnader och  

Stråket

ABF Gasverket

Entré från Gasverksgatan. Höga plank och tät vegetation avgränsar tomter inom kvarteret. Entrén som ska 
vara inbjudande egentligen och borde visa upp de gamla sekelskiftsbyggnaderna, visar istället upp asfalt, 
trasig markbeläggning och skräpiga planeringar.
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ordnade planteringar innanför. Att detta plank måste bort känns som en ganska 
självklar första åtgärd. Ungdomsgården är en öppen plats och ingen privat 
bostadsgård som måste inhägnas av höga plank. Den rika växtligheten och 
byggnadskropparna skapar omgärdade rum inne på tomten även utan planket.    

Mellan ABF:s tomt och Gasverket skulle en låg mur vara bättre passande. 
En mur har ingen baksida och kan dessutom användas som sittmöbel. 
Växtligheten blir på så sätt med synlig, men muren hindrar delvis rötter från 
att sprida sig och förstöra markmaterialet längs stråket och tomten bredvid. 
Den täta växtligheten kan få finnas kvar då den kontrasterar fint mot en mer 
urglesad mot Gasverksgatan. Där muren slutar tar ABF:s stora tegelbyggnad 
vid och förlänger väggen längs med västra sidan av stråket. Någon fysisk 
avgränsning inom kvarteret är inte nödvändig.

Industriverksamheten som idag finns i kvarterets norra del kan troligtvis inte 
ligga kvar på sikt då stråket anläggs. Verksamheten kräver utrymme för stora 
maskiner och bilar kör på hela området. Om stråket ska vara anpassat för 
gående och cyklister i första hand kan inte bilar köra fritt på området. Troligtvis 
är det heller inte särskilt uppskattat för verksamheten med ett gång-och cykelstråk 
rakt igenom verksamhetsområdet.  

Två byggnader tillhör industriverksamheten. Den ena byggnaden har liknande 
utseende som ungdomsgården, men ser ut att vara en halv våning lägre. Höga, 
vackra fönster pryder husets kortsidor, medan långsidorna har lite mindre 
fönster. Huset är delvis ombyggt med två stora garage längs långsidan inåt 
kvarteret. I det stora hela har huset dock kvar sin ursprunliga karaktär, framför 
allt ut mot Skyttsgatan. Den andra byggnaden är det faluröda trähuset som 
kommit att byggas ut med ett stort garage. Kombinationen av det lilla trähuset, 
garaget och tegelbyggnaderna ger ett spännande, men också tillåtande 
intryck. Trots åldern på byggnaderna är intrycket att funktionen fått företräde, 
något som kan gynna ianspråkstagande av platsen. Här är inget museum, 
utan fritt att användas.

Ett högt rött plank, som verkar kommit till i samband med att ungdomsgården öppnade, ingärdar 
hela ungdomsgåden och skymmer byggnader och planteringar innanför.

En låg mur föreslås göra an vid 
ABF:s tegelbyggnad i söder.

Entré från Skyttsgatan

Utrymmet mellan de båda industribyggnaderna är 
ovårdat och skräpigt. Stenmjöl betong och lappad asfalt 

visar på att funktionen gått före estetiken i kvarteret.
Mitt i bild syns ungdomsgården.

Entrén från Skyttsgatan är tydligt anpassat för 
fordonstrafik. Den höga detaljeringsgraden 
på den gamla tegelbyggnaden visar dock på 
potential för en mer människoanpassad och 
småskalig entré.
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Det finns alltså en idé och en charm i att låta området ha en lite ”mindre 
städad” karaktär. Området kan växa fram beroende på hur folket väljer att 
använda det. Exempel på sådana platser är Kødbyen i Köpenhamn och 
Slakthusområdet i Stockholm. Kreativa stadsdelar med krogar, konstnärsateljéer 
och restauranger. Men Trelleborg är inget Stockholm eller Köpenhamn. 
Trelleborg är en mindre stad och flödet av människor långt ifrån lika stort 
som i de båda huvudstäderna. Utan några som helst åtgärder i kvarteret 
Signalen är risken stor att området blir bortglömt, folktomt och kanske till och 
med obehagligt att vistas i, som tidigare nämnt. Dock tror jag att det är en 
god idé att låta området växa fram efter hand. Små åtgärder som öppnar 
upp kvarteret, tillgängliggör det, skapar potential för flöden genom kvarteret 
och skapar platser att stanna upp. Och som får utvecklas allt eftersom nya 
behov uppkommer. 

Att ungdomsgården behöver bättre utemiljö är dock ett faktum att ta fasta på 
i utvecklingsförslaget. Detsamma gäller den förorenade marken. Stora ytor i 
kvarterets norra del skulle kunna bebyggas med bostäder, vilket även skulle 
gynna flödet i kvarteret, kräver markrening. Att schakta bort jorden och lägga 
till ny är dyrt vilket sannolikt fördröjer processen - vilket i sin tur inte kommer 
fördröja bostadsbyggandet. Tidsramen för bostäder i kvarteret Signalen är 
därför relativt lång oavsett hur man väljer att rena marken. Chansen är större 
att bostäder byggs på Övre inom en närmare framtid, vilket även kan gynna 
trygghetsaspekten i kvarteret Signalen.

En stor vändplan och avlastningsyta i kvarterets norra del skulle i framtiden kunna bebyggas med bostäder. För att detta ska 
kunna gå att genomföra måste dock marken renas från föroreningar. Ytan omgärdas av hög och tät vegetation.
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Kvarteret Signalen visar upp en unik karaktär som för 
tankarna tillbaka till den gamla industristadens historia. Med 
analysen av kvarteret i tankarna presenteras här målsättningar och strategier 
för utvecklingen i kvarteret Signalen. Utvecklingsförslaget kopplar an till 
det redan beskrivna förslaget för Övre. De båda delområdenas karaktärer 
överlappar varandra, varför viss information kan komma att upprepas. Syftet 
är dock att vidare förklara åtgärder som tidigare nämnts, men som tydligare 
kommer fram i denna del av förslaget. Vissa åtgärder är dessutom beroende 
av att andra tidigare förverkligats. Detta framkommer tydligare längre fram 
i arbetet där förslaget sammanställs och en ungefärlig tidsplan för de olika 
åtgärderna presenteras.    

• Tillgängliggöra 

Det som framför allt utmärker delen av kvarteret där stråket planeras är att det är 
helt avskärmat från sin omgivning.  Detta beror på dess befintliga verksamheter. 
Då stråket anläggs bör dock kvarteret tillgängliggöras, både på det fysiska och 
det mentala planet. Stråket i sig är självklart en tillgängliggörande handling, 
men för att detta ska användas krävs ett större grepp i kvarteret där nya så 
väl som befintliga entréer utvecklas. Den täta växtligheten runt kvarteret bör 
glesas ur för att skapa insyn, visa riktningar och påtala att kvarteret utgörs av 
offentlig mark. Stängsel och plank bör rivas av samma skäl. Markbeläggningen 
i kvarteret bör även förbättras. Det ojämna stenmjölsmaterialet bör hårdgöras 
för att underlätta cyklisters och gåendes framkomlighet. Detta gäller inte enbart 
längs stråket, utan även i anslutning till entréer från Skyttsgatan. Belysning inom 
kvarteret är också viktigt för tillgängligheten. Här föreslås både en traditionell 
stadsbelysning längs med stråket, men även en punktvis belysning av fasader 
på byggnaderna.  

• Skapa flöde och platser 

För att stråket ska befolkas krävs även åtgärder för att skapa flöde. Detta 
handlar om noder och funktioner inom området. Ungdomsgården är en befintlig 
funktion som planeras stanna i kvarteret. Genom att utveckla utemiljön skapas en 
tydligare nod för ungdomar i staden. Utemiljön bör inte ha tydliga avgränsningar 
i kvarteret, utan låta verksamheten blandas med omgivande verksamheter. 
På så sätt är det inte ett lika stort ställningstagande för ungdomar att gå till 
gården vilket kan bidra till att fler på sikt kommer att besöka ungdomsgården. 
Installationen till projektet jämställt Övre kan med fördel flyttas in i kvarteret 
Signalen då Övre bebyggs. På så sätt får installationen leva kvar längre och 
ungdomarnas utformning bli en mer permanent del av deras utemiljö. 

För att rena marken och samtidigt skapa en trevlig miljö som kan bli en nod på 
området föreslås en biologisk markrening med växter. Reningen skulle kunna 
vara ett forskningsprojekt från exempelvis Alnarp, vilket skulle göra processen 
billigare och samtidigt skapa en ny grönyta i kvarteret. Det unika projektet 
skulle locka människor att ta vägen förbi området. Med åren byts växterna 
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ut och ger en spännande variation i kvarteret. I takt med att kvarteret blir mer 
integrerat i staden skulle sedan bostäder kunna byggas längs med stråket.  

• Behålla karaktär 

Kvarterets unika karaktär bör bevaras för att värna om både platsens och 
stadens historia. Lokalerna kan även fortsättningsvis utnyttjas som verkstäder  
och området kan delvis fortfarande fungera som avlastningsyta. De stora 
kabelrullarna och maskinerna ger ett spännande och annorlunda intryck i 
stadskärnan som kan gynna kvarteret. Att låta området växa fram efterhand 
och spara stora ”tomma” ytor gör att nya idéer kan få fäste och bidra till en 
spännande utveckling som inte på förhand kan förutsägas. Loppmarknader, 
replokaler, utomhusdans och träning kan rymmas i kvarteret och bidra till nya 
verksamheter i de gamla lokalerna. Den specifika karaktären kompletteras 
med urban belysning, bänkar och ordnade rabatter i kvarterets utkanter för 
att bjuda in människor i kvarteret och låta området växa fram på sikt.
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Biologisk markrening i norra delen av kvar teret. 
Et t potentiel l t forskningsprojekt som bjuder in nya 
människor i staden. Det originella projektet är unikt i 
staden vilket kan sätta kvarteret Signalen på kartan. 
Dessutom skapas en ny grönyta som varierar över åren 
då växterna skördas och byts ut. Öster om projektet 
finns sittplatser som ramas in av de omgivande träden.
Stängsel kring kvarteret tas bort.

Planket mellan ABF och Gasverkstomten rivs och ersätts 
med en låg mur. Vegetationen mellan tomterna som idag 
upplevs endast vetta åt ABF integreras med gasverkstometen 
och utgör en framsida även mot stråket. Muren kan även 
fungera som si t tmöbel och bland annat användas av 
ungdomar på Gasverket.

Urglesning i träd och buskbestånd skapar en pelarsal 
och öppnar upp och integrerar kvar teret i dess 
omgivning. Plank rivs och ersätts med sit tmöbler 
längs med en bredare trottoar längs Gasverksgatan. 
Trädkronor ramar in entrén och sikten förlängs rakt 
genom kvarteret. Entrén blir på så sätt öppen och 
inbjudande, där byggnader, ins tal lat ionen från 
Övre, ett urglesat trädbestånd i kvarterets norra del 
skapar djup och inbjuder till en promenad genom 
det varierande kvarteret.  

Hårdgjord uteplats för Ungdomsgården. Möbler från 
installationen jämställt Övre flyttas hit vid omgestaltning 
på Övre. Installationen som ungdomarna själva tagit fram 
blir mer långvarig och blir ett startskott för utvecklingen 
av det tillgängliga och tillåtande kvarteret Signalen. 
Gräsmattan förlängs väster om Gasverket och skapar en 
grön uteplats till ungdomsgården. 

GASVERKET

ABF

ABF PRIVAT TOMT

KYRKA

KONTOR &
VERKSTÄDER

VERKSTÄDER/
GARAGE

TEKNISKA 
FÖRVALTNINGEN

Trottoar längs med Skyttsgatan breddas på bekostnad 
av en p lan te r ings remsa mel lan t ro t toaren och 
bilvägen. Genom att ta bor t plank runt kvar teret 
blottas istället träd och ordnade planteringar innanför 
planket, vilket ger ett grönskande intryck längs med 
gatan. De båda entréerna längs med Skyttsgatan 
blir därmed mer anspassade för gående och skapar 
insyn i kvarteret.   

PRIVATA TOMTER

BILVERKSTAD

En smitväg in i kvarteret från 
Ryttaregatan kan i framtiden bli 
ytterligare en väg in i kvarteret. Vid den norra entrén sker en urglesning 

i trädbeståndet och buskskiktet tas bort 
för att skapa insyn in i kvarteret. 

Entréer till kvarteret öppnas upp. Ljusinstallationen mellan 
Gasverksgatan och Spårvägen blir et t första steg at t 
koppla samman kv Signalen och Övre. Gasverksgatan 
blir på sikt underordnat stråket och en större plats mellan 
kvarteren bildas.
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Skyttsgatan

Skyttsgatan

Vikingagatan

Engelbrektsgatan
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KV SIGNALEN

VATTENVERK

Liljeborgsskolan

ENTRÉ

Häradsekonomiska kartan från 1915.
Rätvinkliga gator planerades, men 

genomfördes bara delvis.

Korsningen. När man sedan tar klivet ut ur kvarteret Signalens norra sida 
kommer man till en underlig korsning. Små, relativt lågtrafikerade vägar möts i 
en stor avlång korsning. Korsningens underliga utseende har dock en historisk 
förklaring - stadens successiva framväxt. På Häradsekonomiska kartan från 
1915 syns planer för kvarteret norr om Övre. De planerade gatorna har raka 
vinklar som skär genom Skyttsgatan och mynnar i rektangulära platsbildningar. 
Kvarteret Signalen utgörs av två kvarter, separerade av en gata, där det 
ena rymmer gasverket. Den planerade uppdelningen av kvarteret liknar 
den som det föreslagna stråket bildar. I början av 1900-talet anammades 
dock ett nytt stadsplaneideal med oregelbundna gator. I takt med att staden 
expanderade kom man därför att delvis frångå de ursprungliga planerna för 
kvarteren. Ryttaregatans och Vikingagatans svängda former är ett exempel 
på det nya idealet (Melchert & Eskeröd 2012). Korsningen norr om kvarteret 
Signalen är således en rest av de båda stadsplaneidealen sammantaget. 
Engelbrektsgatan vittnar om det rätvinkliga planidealet från slutet på 1800-talet, 
medan Vikingagatan visar ett senare ideal. 

Historien visar en spännande förklaring på korsningen, men de många gator 
na och stora ytor som korsningen utgörs av bildar en otydlighet. Stårket som 
planeras fortsätta norrut längs Skyttsgatan bör ha en tydlig utforning för att 
visa riktningen. Ett nytt stråk genom kvarteret Signalen skulle innebära ännu 
en väg genom korsningen. Att glesa ur vegetationsbeståndet rejält blir därför 
extra viktigt för att entrén till kvarteret ska komma fram och kvaliteter inom 
kvarteret synas.
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För att tydliggöra stråket in i kvarteret Signalen krävs en rejäl 
urglesning i trädbestånd som omgärdar kvarteret.

ENTRÉ

Den stora korsningen norr om kvarteret Signalen utgörs av två parallella vägar som leder vidare till 
nya. Vägarna separeras av en stor grösbevuxen refug med höga träd på var sida Skyttsgatan. Små 
passager finns över refugerna, men inget tydligt övergångsställe. Antagligen då biltrafiken är relativt 
låg.   
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Rondellen i korsningen Hedvägen - Valldamsgatan och Östervångsvägen markerar entrén till Trelleborgs stadskärna 
för bilister. Rondellen byggdes 1993 och har utsetts till Sveriges vackraste rondell i TV-programmet Bästa formen 
2003, enligt artikel i Trelleborgs allehanda. Fotografen som skickade in bidraget till tävlingen berättar att han föredrar 
att se rondellen lite ovanifrån. Kanske en buss- eller lastbilschaufför får chansen att avnjuta vyn? (Isaksson 2003) 

Trelleborgs lasarett Stråkets entré

Till centrum
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två parker & 
skyttsgatans allé

Två triangelformade enkla parker som hålls samman av en ståtlig allé finns 
i stråkets norra utkant. Parkerna är snarlika i dess utformning - stora öppna 
gräsytor mestadels kantade med höga friväxande, blandande häckar och 
trädrader. Enstaka solitärträd pryder gräsmattorna och bänkar finns utplacerade 
längs med häckarna. Dock skiljer sig dess omgivningar från varandra. Den 
norra parken (jag har tyvärr inga namn på dem) vetter mot Hedvägen - en 
vältrafikerad gata som i förlängningen är infarten till Trelleborg, från Malmö 
och Vellinge i nord-väst, och från Svedala m.m. i norr. Där stråket och parken 
tar an är en stor rondell som sommartid pryds av en stor palm. Palmen som 
symbol för staden vittnar om att platsen utgör en typ av entré till Trelleborgs 
stadskärna. Även om den inre stadskärnan ligger längre söderut. Denna plats 
är således en entré för bilister till staden. Samtidigt är det här som stråket för 
gående och cyklister börjar. Två skalor som ska fungera parallellt, förhålla 
sig till varandra, men också samspela. 

Jag börjar därför här i beskrivningen av min analys för dessa delområden, 
i stråkets entré i dess norra utkant där det möter en rondell och vägar i alla 
riktningar.
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Stråket börjar alltså här, i rondellen Hedvägen - Valldammsgatan och 
Östervångsvägen. Det kröker sig in mellan höga friväxande häckar och kan 
misstas, av dem som inte känner stråket, enbart leda in till bostadsområdet 
mellan Valldammsgatan och Skyttsvägen. Häckarna är så täta att de troligtvis 
även skymmer entrén vintertid. Mina besök har dock, som bilderna visar, skett 
sommardagar då blad och blommor är utslagna. 

Innan man kommer till stråket står man vid rondellen. Här är vyerna öppna, så 
som de ofta är vid en rondell. Men trädrader och planteringar i refuger drar ner 
skalan. Runt rondellen finns platser, utformade med bänkar och papperskorgar 
vilket visar på en intention att gatorna även ska vara anpassade för gående. Ett 
gatukök kantar Valldammsvägen vid en platsbildningen kring hörnbebyggelsen. 
Denna finns även omnämnd i kulturmiljöutredningen för Trelleborg som en 
tydlig platsbildning i stadskärnan (Melchert & Eskeröd 2012). Nordöst om 
rondellen ligger stadens stora lasarettskomplex. Området ramas in av vackra 
tegelmurar och höga träd. Vid rondellen är trottoaren breddad och bänkar 
är placerade längs med muren, vilket skapar en viloplats under träden längs 
med gång- och cykelvägen. På andra sidan gatan - på den nordöstra sidan 
av Hedvägen planeras en busshållplats för regionsbussar i samband med 
centralstationens invigning (Skånetrafiken 2015). Man kan därför tänka att 
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Framtida busshållplats

Platsbildningar runt rondellen. 
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platsbildningarna här, framför allt den framför kiosken, kommer få en ännu 
viktigare roll i framtiden.  

Gatorna här har en lång historia i staden. Redan i Generalstabskartan för 
Trelleborg från 1864 syns sträckningen Östervångsvägen - Valldammsgatan, som 
på den tiden utgjorde den norra infarten till staden. Längs med Valldammsgatan, 
alltså söder om Hedvägen är bebyggelsen äldre med inslag från 1800-tal. 
Norr om Hedvägen tar istället folkhemsstadens funktisbebyggelse vid (Melchert 
& Eskeröd 2012), vilket gör att brytpunkten här blir intressant. Lasarettet, som 
ligger i hörnet Östervångsvägen - Hedvägen, byggdes år 1932 på grund av 
ett ökat behov av vårdplatser i och med att staden och industrin växte. Till detta 
byggdes personalbostäder, ett kapell och pannhus. Väster om Östervångsvägen 
byggdes villor, avsedda för lasarettets personal. Idag utgör lasarettsområdet, 
tillsammans med Gummifabriken stadens största byggnadskomplex (Melchert 
& Eskeröd 2012; Sandell 2005). Idag har lasarettet 660 anställda och är 
en viktig arbetsplats i staden (Region Skåne 2010). Lasarettets huvudskliga 
entré ligger en bit österut på Hedvgen, men har även mindre entréer runt om 
hela byggnadskomplexet.

På platsen där stråkets entré planeras har tidigare varit en öppen yta. Enligt 
gamla fotografier samt samtida gatunamn verkar här ha legat en Skyttsplan. 
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Trelleborg på Generalstabskartan 1864. Bebyggelsen i 
centrum ligger tätt längs Algatan. Infartsvägarna till 
staden finns kvar i ungefär samma sträckning. Från väster 
är vägarna Tommarpsvägen, Västra Vallgatan-
Kattebäcksvägen, Bryggaregatan, Norregatan-
Klörupsvägen Valldammsgatan-Östervångsvägen och 
Östra Vallgatan-Hesekillegatan mot Kyrkoköpinge. 

 

Vid 1800-talets mitt var Sverige ännu ett agrart land. Största delen av befolkningen bodde på landsbygden eller i byar och livnärde sig på lantbruk. I och med 
den agrara omvandlingen och den tidiga industrialismen flyttade allt fler in till städerna för att söka försörjning. Trelleborg var under 1700-talet i juridisk 
mening en bondby utan rättigheter att bedriva handel, men denna upphörde aldrig helt. Handel med spannmål expanderar under 1800-talet och en riktig 
hamn börjar anläggas 1861. Sex år senare, 1867, återfick Trelleborg sina stadsrättigheter. Under den här tiden uppfördes gathusbebyggelse längs stadens 
infartsgator och enkla småhus för fiskare och hantverkare växte upp (Slussgatan, Frihedsgatan). Staden fick sin första riktiga begravningsplats, Västra 
Kyrkogården, i samband med att kyrkan byggdes om i slutet av 1800-talet. Det växande Trelleborg behövde en ny begravningsplats istället för den som låg 
intill kyrkan. Församlingen bytte till sig mark på den så kallade Hospitalshejdan väster om Kattebäcken. 1878 invigdes Västra Kyrkogården med kapellet i 
nygotisk tegelarkitektur. Anledningen till en ny kyrkogård utanför staden berodde på att man uppmärksammat att det var osunt att begrava inne i städerna. 
Söder om Västra Kyrkogården ligger området Friheden som tidigare låg vid vattnet. Bebyggelsen består i huvudsak av gathus och fiskarstugor från senare 
delen av 1800-talet. Husen är enhetliga i fråga om skala och volym och ligger tätt på små tomter.  

Östervångsvägen - Valldammsgatan

Generalstabskartan för Trelleborg från 1864.
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Historisk vy från 
Östervångsgatan ner mot 
Valldammsvägen, kiosken, 
eller gatuköket syns t.h. i 
bild, om än i annat format. 
(Digitalt museum 201611)

Historisk vy från det som 
troligtvis var Skyttsplan, 
upp mot villorna i hörnet 
Östervångsvägen - 
Hedvägen. (Digitalt museum 
201610)

Det lilla gatuköket i hörnet 
mellen Valldammsvägen och 

Hedvägen syns till höger 
i bild. Fotot är sannolikt 

taget innan 1950-talet då 
hörnnuset vid Skyttsgatan 

ännu inte är uppfört.

Ekonomikartan från 1970.

En öppen yta fortfarande på 
70-talet. Skyttsgatan svänger 

upp till Hegvägen i en tvär 
sväng. En grönyta ser ut att 

finnas framför hörnhuset, 
antagligen för publik 

användning.

Foto från Digitalt museum. 
Ingen information finns till 

fotot, varken årtal eller vad 
avgränsningen avser.  

Jordhögen kan vittna om 
ett bygge. Kanke är det 

hörnhuset från50-talet som är 
på väg att komma upp?
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Var gränsen för denna gick är svårt att tyda, men så sent som på 1970-talet 
finns ytan kvar och markerar en femvägs-korsning, där Skyttsgatan är en av 
vägarna. Att här sedan byggts en rondell är inte konstigt, med tanke på 
de övriga vägarnas trafikmängd. Lite konstigare är kanske att Skyttsgatan 
fått en sådan undangömd roll då man därifrån, i förlängningen, når flera 
bostadsområden. Antagligen har dock detta gjorts för att skydda bostadshusen 
från trafiken längs Hedvägen.    

I hörnet mellan Skyttsgatan och Valldammsvägen ligger ett spännande 
bostadshus. Huset, som verkar vara uppfört i mitten på 1900-talet, har en 
stor detaljrikedom med snedställda burspråk och små valv i betong över 
portarna. Hörnhuset ligger i direkt anslutning till det planerade stråket, men 
göms bakom höga häckar och träd. Vegetationen fyller visserligen en funktion 
då den mot rondellen ramar in ett antal bänkar och mot bostadshuset utgör 
ett metalt skydd från Hedvägens biltrafik och hindrar insyn i lägenheterna. 
Häcken inger dock ett ovårdat uttryck med friväxande buskar som skymmer 
trädstammar i planteringarna. Genom en resa med ”Google - street view” 
kan man se att häcken varit betydligt lägre för ett par år sedan. Bilderna från 
Google är tagna år 2011. Trots dålig upplösning och de underliga vyer 
som Google ofta ger kan man på fotona från 2011 både ana hur husets 

Gatuvy mellan hörnhuset och häcken.



kvaliteter bättre synliggörs, men även hur gångvägen leder in i kvarteret och 
till Syttsgatan. Genom att låta vegetationen mot Hedvägen vara lägre skapas 
ett större djup i stadslandskapet där den lilla platsbildningen framför häcken 
såväl som byggnader inne i kvarteret lyfts fram. 

Innan hörnhuset byggdes fanns varken häckar eller trädrader vid platsen. 
Som synes på flygfotot från 1940 sträckte sig Skyttsgatan mellan öppna fält 
och husen låg samlade längs med Valldammsgatan. Detta kan också vara 
ett skäl till att Skyttsgatan inte är inkluderad i rondellen då den historiskt inte 
varit en vältrafikerad gata. Då stråket planeras kan det dock vara en idé att 
studera hur gatan historiskt mynnat i korsningen. Genom att låta entrén vara 
öppnare blir stråket mer integrerat i vägnätet och bjuder in förbipasserande 
från de anslutande gatorna. De befintliga träden ramar in platsen även 
utan höga häckar som skymmer stråket. Viss vegetation bör dock vara kvar. 
Planteringarna framför hörnhuset bör visserligen klippas ner, men fyller ändå 
en funktion genom att skilja den mer privata gångvägen mellan huset och 
planteringen från den mer offentliga platsbildningen som vetter mot rondellen.  
Dock bör bredden på planeringen justeras där stråket mynnar för att tydligare 
visa var det tar an.  

Aningen skeva bilder från Google street-view från 2012 
visar på en lägre häck framför 1950-talets hörnhus. 
Träden kommer även fram då häcken är lägre.

Höga häckar och högväxta träd markerar entrén till stråket. Bakom häckarna finns bostadshus, 
vars boende säkerligen uppskattar de höga vegetationsskydden mot den vältrafikerade 
Hedvägen. Entrén blir dock skymd bakom vegetationen, och de höga häckarna samt 
trädraderna leder förbipasserande i riktningar som följer Hedvägen, snarare än in i kvarteret.

En blodlönn växande i en av de täta häckarna markerar ingången till stråket. Genom att ta 
bort häcken lyfts trädet fram och blir en vägvisare in i stråket. Den låga, röda kronan sticker 
ut ur övrig vegetation och blir som ett port in till stråket.

Gångväg längs 
Hedvägen



105

Fl
yg

fo
to

 f
rå

n 
1

9
4

0

Fl
yg

fo
to

 i
da

g 
(2

0
1

5
).

 D
en

 r
öd

a 
st

re
ck

ad
e 

lin
je

n 
vi

sa
r 

de
n 

ki
lfo

rm
ad

e 
yt

an
 s

om
 i 

fr
am

tid
en

 k
an

 u
tg

ör
a 

en
tré

n 
til

l s
trå

ke
t.

Fler talet häckar markerar den norra 
entrén till stråket, häckar som försvårar 
orienterbarheten och gömmer gatan 
bakom grönskan.
 
På flygfotot från 1940 är parken öster 
om Skyttsplan ännu inte utvecklad. 
Bostadshusen väster om gatan är 
heller inte byggda. Gatustrukturen 
är dock på ett ungefär densamma 
som idag, bortsett från Skyttsplans 
då integrerade struktur. Då, 1940, 
sträcker sig Skyttsplan tvärt upp mot 
Hedvägen vilket tillåter en större öppen 
yta väster om vägen. En sådan struktur 
skulle idag kunna intgrera Skyttsplan i 
det övriga vägnätet samtidigt som ett 
vegetationsskydd från Hedvägen kan 
uppnås för de boende.  

Ungefärlig ursprunglig sträckning

Häckar vid entré

Genom att skapa en kilformad entréyta som delvis följer den ursprungliga 
sträckningen av gatan tydliggörs stråket och integreras i vägnätet. Höga träd 
bör stå kvar då de inger en rumslighet på platsen men kan i framtiden stå 
i en hårdgjord yta. Häckar inom den kilformade ytan bör tas bort, medan 
övriga kan vara kvar då de ramar in stråket. Den lummiga atmosfären finns 
kvar samtidigt som stråket synliggörs.
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Sen kommer man till allén. En ståtlig lindallé omsluter Skyttsgatan med 
både väggar och tak. Små, smala trottoarer och gångvägar finns på båda 
sidor vägen, på västra sidan mot bostadshusen, och på östra mot parken. Själv 
gick jag dock helst mitt i vägen. Kanske för att jag ville utforska gaturummet 
under träden, eller kanske för att gångvägarna var för smala, knappt en meter 
breda, gropiga av rötter och igenvuxna av dithittade gräsplantor. Bilvägen 
var lugn, parkerade bilar stod längs vägen, men aldrig mötte jag någon 
igång. Istället såg jag brevbäraren cyklande över den gropiga gatstensyta 
som vägen utgörs av.  
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Anteckningar från fältstudier - 14/7 2015

Jag sitter uppe vid den lilla gröningen i stråkets norra del. Bakom mig hörs 
bilarna längs Hedvägen sakta in för en blommande rondell som pryds av en 
palm i mitten. Lokalbussar ses köra förbi, men framför allt är det personbilar 
som tar upp gaturummet. Mellan mig och Hedvägen skyddar en hög häck 
av syrén, spirea, lagerhägg och formklippt oxbär m.m. Trots de förbisusande 
bilarna känns min plats skyddad på grund av den omgärdande av häcken. 
Själva gröningen, eller det är kanske en park, utgörs av en stor gräsmatta 
som omringas av en asfalterad väg. Rotskott och ogräs tränger upp ur asfalten 
och inger ett ganska ovårdat uttryck. Längre in i parken byts asfalten mot 
stenmjöl  och grus. Övergången däremellan sker med en rad av storgatsten, 
men gruset och sanden täcker den, och gräsmattan har även den börjat hitta 
dit. Människor ses passera gröningen med små hundar. Annars är platsen 
folktom. Men klockan är mitt på dagen och det är tisdag. Ett äldre par med 
rollatorer passerar också, men längs gångvägen utmed Hedvägen. 

En gatlykta finns på platsen, den står längs gångvägen invid Hedvägen. 
Man kan därför ana att platsen, trots sin öppenhet är mörk, och inte särskilt 
gästvänlig, när solen gått. De stora friväxande häckarna längs med gångvägen 
verkar heller inte bidra till att platsen används när solen gått ner. 

Mest funderar jag på vem som använder parken, om buskarna och dess 
håligheter kanske är sovplatser när solen gått ner. Eller om det är en viloplats 
för penisonären och andra som kanske har trötta ben. Eller om det bara är 
en hundarnas park. 

Park 1 - den norra parken
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En ask skjuter upp ur häckarna och bildar 
tillsammans med den blandade vegetationen en 
djungellik känsla i de täta brynen och häckarna. 
Det lilla blodbokskottet i förgrunden visar hur 
den låga skötseln bidragit till djungelkaraktären 
i snåren. En karaktär som kan lyftas fram och ge 
nya kvaliteter till platsen.

Rotskott i asfalten och ogräs som letar 
sig in mellan stenarna visar på hur 
vegetationen har fått ta över platsen trots 
den strikta utformning som antagligen har 
tänkt från början. 
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Där återvändsgränden för bilar är har markbeläggningen fått förfalla som mest. 
Betongplattorna, som markerar den underliga dragningen av gångvägen, är 
uppdämda av rötter, och små gräsplantor har letat sig in mellan fogarna. Runt 
gångvägen är marken för hårt packad för att gräset ska kunna växa. En bred 
häck omsluter återvändsgränden, formklippt i ytterkanterna och friväxande i 
mitten. Häcken har en total avskärmande effekt även inifrån stråket och fungerar 
som barriär, både fysiskt och mentalt. Att tanken med denna väg inte varit 
för att underlätta för gående är ganska uppenbar. Istället har man skapat ett 
körstopp och ett skydd från Hedvägen. Antagligen anpassat till de boende 
längs Skyttsgatan. Stammarna till de höga träd  som växer intill och i häcken 
försvinner, och de grönskande kronorna smälter in i övrig vegetation. Hade 
häcken delvis tagits bort hade stammarna kommit fram och visat vägen från 
den grönskande allén ut till Hedvägen. Trädkronorna hade bildat ett grönt tak 
att promenera under som en fortsättning av allén längs Skyttsgatan.

Asfaltslappningar efter 
vägarbeten i den annars 
gatstensbelagda vägytan och 
rikligt med gräs i fogarna inger 
ett ovårdat eller lite vilt uttryck. 
En bortglömd gata mitt i centrum 
blir en som lummig oas. Här kan 
för strikta upprustninar helt ändra 
karatkären på gatan.

Smala gångvägar kantar båda sidor av Skyttsgatan. Skicket på de båda vägarna är dock så dåligt att de 
knappast används. Tydligast är det vid gångvägen längs med parken. Den avslutas dessutom tvärt i en formklippt 
häck där den tar en skart svång för att leda ut till Hedvägen. 
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Mot Hedvägen

Den smala gångvägen tar en skarp sväng runt häcken för att leda ut till Hedvägen. Tydligt är att man inte tänkt på 
användarvänlighet då man anlagt gångvägen. Denna underliga sväng rätas ut då häcken tas bort.

I stort inger gatan dock ett grönt och behagligt gaturum att promenera i. 
Gatans västra sida kantas med mindre flerbostadshus och dess östra med 
parken. Efter den öppna parken fortsätter gatan längs med ett avstängt 
område tillhörande Trellebrogs vattenverk. Tomten avskärmas med höga täta 
häckar och stängsel, och skyltar med texten ”obehöriga äga ej tillträde” och 
”området är TV/Video övervakat” hänger på grindar. Den smala gångvägen 
som följer parken fortsätter i en trottoar längs med vattenverks-tomten, men 
restriktionerna på tomten gör att de flesta troligtvis föredrar att promenera 
längs med andra sidan av gatan. 

Problematiken är kanske överlag att hitta en lämplig gångväg som inte innebär 
att gå mitt i bilvägen. De höga lindarna i allén inger en fantastisk kvalité längs 
gatan, men försvårar samtidigt anläggande av ett stråk då både gaturum och 
trottoarer är smala. Sammantaget med den dubbelsidiga parkeringen gör att 
de faktiska utrymmet att arbete med blir minimalt. Ett ställningstagande om 
parkeringen blir nödvändigt för att hitta en lösning. Att anlägga cykelvägen 
i mitten av gatan är visserligen ett alternativ, men löser inte problemet för 
gående. Om syftet med stråket är att öka cyklande och gång i staden måste 
större åtgärder vidtas, som kan komma att påverka bekvämlighet för bilister. 
Därför föreslås att parkeringen längs med västra sidan av gatan tas bort för 
att ge plats åt GC-stråket. Ny markbeläggning som bättre passar för cyklande 
föreslås. Då detta endast görs längs med ena sidan av gatan kan befintlig 
smågatsten på resten av gatan ligga kvar då det inger ett småskaligt intryck 
som passar längs med gatan.

Mot gångvägen
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Cykelvägen kan integreras med trottoaren, men skiljas åt genom exempelvis 
en plattrad. Större gräsytor runt träden minskas till att endast omsluta träden. 
På så sätt blir intrycket att även trottoaren är bredare. Bilar kan fortfarande 
köra längs vägen, men endast parkera längs med den östra sidan av vägen.

Stråket följer den västra sidan av gatan då den där kantas av bostadshusen.  
På så sätt förbättras även tillgängligheten för de boende i kvarteret. Genom 
att lägga stråket på gatans västra sida angör det dessutom direkt kvarteret 
Signalen länge ner på gatan, utan att behöva korsa Skyttsgatans köryta. 

Men innan stråket angör kvarteret Signalens norra entré passerar det den andra 
lilla parken kapitlet handlar om. Parkytan påminner om den tidigare beskrivna 
med en öppen gräsmatta kantad av hög vegetation. Likt situationen  i den 
norra parken kantas gräsmattan med en smal gångväg i dåligt skick längs 
med Skyttsgatan. Då stråket angörs bör denna breddas och markmaterialet 
bytas ut. De befintliga betongplattorna är i så pass dåligt skick att människa 
med rörelsehinder omöjligt kan använda det. Eftersom gångvägen här inte 
kantas av bostadshus finns möjlighet att bredda gångvägen aningen mer än 
i den norra delen av stråket.

Parken verkar lite bortglömd i dagsläget. Bänkar ser ut att vara på väg att 
vittra sönder, eller är täckta med fågelspillning. Häckar har fått växa fritt och 
verkar vilja ta över stora delar av gräsmattan. Genom att lägga stråket längs 

Cykelväg Trottoar

Definierad trädgrop

Förslag till cykelväg längs med den västra sidan av Skyttsgatan.
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med parken kan denna bli nyupptäckt som en stilla grönyta nära stadskärnan. 
I samband med det kan parken rustas upp. Häckar bör glesas ur och bänkar 
tvättas eller bytas ut. Annars behövs inga direkta åtgärder. Den lilla parken 
utgör en trivsam och lugn miljö, och den öppna gräsmattan passar fint för 
lek och picknickar.

Slitna bänkar i parken vittnar om att parken inte används i 
stor utsträckning. 

En smal gångväg i dåligt skick kantar parken. Då stråket anläggs 
bör denna breddas för att gynna framkomligheten. Stråket blir till en 
grönskande promenad under höga lindar.

Skyttsgatan

Skyttsgatan

Vikingagatan

Engelbrektsgatan

Ö
stervångsparken

KV SIGNALEN

VATTENVERK

ENTRÉ

STRÅKET

Genom att låta stråket följa den västra sidan av 
Skyttsgatan angör det kvarteret Signalen utan att 
korsa körfältet.

Höga solitärträd ger en vandrande skugga över den soliga 
gräsmattan. 
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Under trädkronorna anas ett stråk som har potential att bli länken stadens 
norra delar med centrum. Idag känns vägen ganska bortglömd med lappade gator och 
ogräs mellan gatstenarna. De höga träden i strikta rader vittnar dock om en planerad 
stadsmässighet som har potential att pånyttfödas. Oasen längs med Skyttsgatan och 
Skyttsplan kan bli ett tydligare promenad- och cykelstråk för flera i staden om man 
vågar öppna upp och glesa ur de höga häckar som gömmer gatans entréer samt 
satsa på mer skötsel av gatan. Ny markbeläggning, bättre anpassad för cyklister, 
kommer behövas där stråket ska gå.
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helheten

Stråket i Trelleborg sträcker sig genom gamla och nya områden i staden 
som alla vittnar om dess historia och utveckling. Från egnahemskvarter och 
parker i norr, genom industriområden, samtida bostadskvarter och vidare till 
stadsparken, stortorget, biblioteket, museet, handelsgator och slutligen ut till 
hamnen. I förslaget som presenteras är alla områden studerade utifrån den 
egna historien, men även hur platserna förhåller sig till sin omgivning. Stråket 
som presenteras i orange på sidan bredvid korsar och ansluter även till andra 
stråk som tillsammans syftar till att hålla samman staden och skapa ombonade 
miljöer att vistas i. Vid svarta cirklar föreslås vägvisare. Stråket så väl som 
omgivande noder presenteras vid dessa punkter. Stråket hålls samman och 
visar på samma gång närheten till stadens olika platser och funktioner.

I de olika delområdena presenteras förslag till utveckling av de respektive 
områdena. Då de ställs samman skapas ett sammanhang där de olika förslagen 
även påverkar de kringliggande områdena. Tillsammans skapar de även en 
rytm av intryck längs med stråket som bidrar till en varierad miljö, vilket är 
en förutsättning för att stråket inte ska upplevas som monotont och tråkigt. De 
många intrycken längs med stråket gör att avstånden upplevs kortare, vilket 
kan gynna gång-och cykeltrafik. Förslagen som presenteras har olika tidsramar 
och omfattning där några innebär en direkt åtgärd, medan andra föreslås 
växa fram i takt med andra påverkande åtgärder.

Stråket i Trelleborg syftar till att hålla samman staden och bidra till en trygg och 
upplevelserik miljö. Förslaget innehåller skapandet av nya noder, funktioner 
och platser. Små återkommande element som bänkar och belysning kan hålla 
samman stråket till en enhet. En större sammanhållande åtgärd, som exempelvis 
att måla asfalten röd, är dock inte aktuellt. Trelleborg är en mindre stad där 
helheten av stadens funktioner är det viktiga. Noder bör inte konkurrera med 
varandra, utan hållas samman i ett nät där närhet och orienterbarhet är det 
väsentliga. 
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• Med en ljusinstallation hålls stråket 
samman där det passerar Spårvägen 
och Gasverksgatan. Sittplatser i ett soligt 
läge under träden framför Gasverkets 
ungdomsgård blir en plats att umgås på. 

• Det nya kvarteren integrerar Övre i 
omgivande bebyggelsestruktur. Småskaliga 
bostadshus och verksamheter i direkt 
anslutning till stadsparken skapar en unik 

och trygg miljö att vistas i. Genom indragna 
fasader skapas små torgytor att vistas på 
längs med stråket. Nya noder och attraktiva 
stråk lockar besökare förbipasserande att ta 
vägen via Övre.

• Platser framför bibliotek och museum kopplar 
samman de båda verksamheterna och ramar 
in stråket innan det fortsätter ner genom 
centrum mot hamnen.

• Häckar glesas ur och tas bort där Skyttsgatan 
mynnar i rondellen vid Hedvägen. Den lite gömda 
vägen ner till centrum öppnas upp och blir än 
en gång en del av korsningen. Där korsningens 
övriga vägar framför allt är anpassade för biltrafik 
blir  stråket ner till centrum ett stråk för gående 
och cyklister genom gröna, trygga och varierande 
miljöer.

• En ny cykelväg anläggs under allén längs 
med Skyttsgatan. Trottoaren breddas och blir 
en grön oas att vandra i på väg till lasarettet, 
Östervångsparken eller ner till centrum.

• I ett projekt att rena marken bjuds studenter och 
forskare in för en biologisk markrening med växter. 
Ett projekt som lockar nya människor att besöka 
staden. Även trelleborgare kan lockas av den 
nya grönytan och ta vägen genom det gamla 
industriområdet.

• En torgyta i Kvarteret Signalen ger plats för 
installationen Jämställt Övre då byggnationen på 
Övre sätter igång. Torgets öppna ytor bjuder in 
nya besökare till ungdomsgården, men kan även 
utnyttjas av förbipasserande. Kvarterets stora ytor 
ger plats åt nya projekt att startas som den striktare 
kvartersstaden rymmer. 

Vägvisare
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Gestaltningsprinciper

Trelleborg är en mindre stad i södra Sverige präglad av hamn och industri. 
Den mindre staden har ofta kvaliteter som småskalighet, närhet och plats för 
grönytor. Detta är kvaliteter värda att värna om även i Trelleborg. Närhet, 
orienterbarhet, intryck och rumslighet blir ledord i utvecklingsförslaget för 
stråket. I bilderna till höger presenteras sammanfattade gestaltningsprinciper 
för utvecklingen av stråket.  

• Stråket möter flera befintliga vägar och stråk. Genom att utveckla så 
väl befintliga som nya kopplas funktioner i staden samman, vilket är en 
förutsättning för att stråken ska befolkas. De får stadga genom bebyggelse- 
eller grönstruktur som kan byggas ut efter hand.   

• Entréer till stråket öppnas upp och tydliggörs för att integrera det i befintligt 
vägnät. Stråket passerar idag avstängda områden eller vägar gömda 
bakom hög vegetation. Vid dessa punkter är det extra viktigt att stråket 
synliggörs för att kvaliteter längs det kan upptäckas. 

• Anslutande vägar förlängs för att angöra platser längs stråket. En förutsättning 
för att stråket ska användas är framkomligheten. Vägar som idag avslutas 
i återvändsgränder bör därför förlängas. Där vägar möts skapas platser 
som kan utvecklas till noder längs med stråket. 

• Platser längs med stråket hålls förhållandevis små. Stråket angör i söder 
Stortorget, och vidare till centrumgatorna. För att inte konkurrera med 
dessa platser skapas mindre ytor framför fasader längs stråket. Huskroppar 
längs stråket hålls också små för att ge plats åt både publika stråk och 
privata innergårdar.

• Utveckling av platser framför befintliga noder ramar in stråket. Stadskärnan 
som idag håller på att vändas söderut kan bidra till att verksamheter i 
dess norra utkant hamnar i periferin. Genom att utveckla platser längs 
med stråket i centrums norra delar ramas stråket in. Stråket bidrar sedan 
till att binda samman funktionerna och motverka centrumförskjutningen.

• Genom att skapa en jämn rytm av intryck längs med stråket blir stadsmiljön 
varierad och spännande. Nätverket av olika funktioner och karaktärer 
lockar olika besökare som kan befolka stråket. Den upplevelserika miljön 
bidrar till att avstånden upplevs kortare vilket kan gynna gång- och 
cykeltrafik i staden.
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Utveckla befintliga stråk och koppla samman med nya. Ett rutnät 
skapas som underlättar utveckling av intilliggande platser. Stadga  
till stråken kan skapas både genom bebyggelse och grönsturktur.

Tydliggör entréer till stråket och integrera med befintligt vägnät.

Förläng anslutande vägar. Skapa småskaliga platser genom indragna fasader. Små 
huskroppar ger plats för publika stråk och privata gårdar.

Rama in stråk genom utveckling av befintliga platser kring entréer 
på viktiga byggnader i staden.

Skapa en jämn rytm av intryck och platser längs med stråken.



FAS 1 - medvetandegöra

STORTORGET

Sittplatser framför entréer till 
bibliotek och museum.

Platserna i stadskärnans nor-
ra utkant lockar människor till 
platsen i takt med att vårsolen 
tittar fram. 

ÖVRE

Jämställt Övre. Koppling över 
Gasverksgatan.

Kommunens projekt skapar en 
ny nod på Övre som stadens 
ungdomar är med och skapar. 
Projektet visar även att omge-
staltningen efter bussflytten är 
i full gång.
Genom projektet kopplas även 
ungdomsgården till Övre, vilket 
initierar stråkets koppling över 
Gasverksgatan.

KVARTERET SIGNALEN

Riva plank och stängsel, glesa 
ur buskskikt kring kvarteret.

Kvarterets första fas för att till-
gängliggöras. Människor kan 
nu ta vägen genom området 
och upptäcka dess kvaliteter.  

FAS 2 - trygghetsanpassa & integrera

Delområden

Åtgärder

Konsekvenser

Delområden

Åtgärder

Konsekvenser

ÖVRE

Byggnation av bostäder. Stäng-
sel kring stadsparkens norra del 
tas bort och växtlighet glesas ur.

Nya bostäder ramar in strå-
ket och bidrar till en tryggare 
stadsmiljö. Kvarteren integrerar 
platsen i omgivande bebyg-
gelsestruktur och bidrar till en 
ombonad småskalig stadsmiljö 
som gynnar cykel och gång.
Stadsparkens norra del öppnas 
upp och blir en del av Övre och 
därmed stadens norra delar.

KVARTERET SIGNALEN

Anlägga GC-väg genom 
kvarteret. Flytta installationen 
Jämställt Övre.

GC-vägen tillsammans med ny 
markbeläggning i kvarteret blir 
ett ytterligare steg att tillgäng-
liggöra kvarteret och integre-
ra det i dess omgivning. Ny 
belysning och bänkar bidrar 
till en mer urban miljö även 
om dess befintliga karaktär 
bevaras. Installationens flytt gör 
att kvarteret uppmärksammas.

SKYTTSGATAN

Anlägga GC-väg och ta bort 
häckar som skymmer stråket vid 
dess norra entré.

Stråkets norra entré tydliggörs 
för att kopplas samman med 
befintligt vägnät. Ny markbe-
läggning underlättar rörelse 
längs stråket och utmärker det 
i sin omgivning. Gatans stora 
kvaliteter synliggörs och bidrar 
till att folk upptäcker stråket.

Utvecklingsstrategi

Förslagen innehåller åtgärder som har olika relevans och tidsramar. Åtgärder som bör uppföras 
inom den närmaste framtiden, och andra som kan vänta något längre. I ett diagram presenteras 
här åtgärder och konsekvenser för stråket sammantaget i ett tidsperspektiv. Åtgärderna presenteras 
i olika faser där relevansen även spelar in. Idealiskt är dock att faserna överlappar varandra, 
då de alla påverkar stråket, rörelsen längs det, vistelsen och trivseln på platserna.
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FAS 5 - låta platserna utvecklas

FAS 3 - utveckla noder

ÖVRE

Utökning av stadsparken. För-
länga Skyttsgatan.

Stråket längs med stadspar-
kens norra del ramas in av ny 
växtlighet i en utökad del av 
stadsparken. Växthuset bidrar 
till en ny nod som lyfter om-
rådet med soliga uteplatser 
och grönskande planteringar. 
Skyttsgatans förlängning leder 
folk till platsen från olika delar 
av staden. 

KVARTERET SIGNALEN

Markrening i kvarterets norra 
del. Ljusinstallation.

Den biologiska markreningen 
bidrar till ett för staden unikt 
projekt. Nya människor bjuds 
in till staden och trelleborgare 
får en ny speciell grönyta att 
besöka.
Ljusinstallationen håller samman 
stråket över Spårvägen och 
Gasverksgatan och blir ett för-
sta steg att integrera Kvarteret 
Signalen med bebyggelsen 
på Övre.

FAS 4 - finputsa 

Delområden

Åtgärder

Konsekvenser

Delområden

Åtgärder

Konsekvenser

KVARTERET SIGNALEN

Förbättra trottoarer.

Genom att förbättra trottoarer 
längs med Skyttsgatan inte-
greras kvarteret bättre i om-
givningen. Entréer längs med 
Skyttsgatan förtydligas vilket 
gynnar flödet in i kvarteret från 
stadens alla håll.

SKYTTSGATAN

Rusta upp parker.

De små parkerna med öpp-
na gräsmattor och höga träd 
längs med Skyttsgatan kom-
mer i ny dager efter en mindre 
upprustning. Nya bänkar och 
nedklippta häckar gör parkerna 
till gröna oaser för promenader, 
lek eller picknickar i bostads-
områdena längs med stråket 
och i dess omgivning.

I förslaget nämns kvarteret Signalen som ett utvecklingsområde, öppet för nya verksamheter 
att etableras och på sikt bostäder att byggas. Även Övre bör dock ha möjlighet att utvecklas. 
Parkeringsplatser öst och väst om de nya kvarteren kan på sikt tas i anspråk för fler bostäder 
eller utökat parkområde. Detta bör dock ske efter analyser om nya behov i staden, där de som 
presenteras i detta arbete inte räcker till. 
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Under den tid som jag har arbetat med detta examensarbete har jag tagit 
många , korta och långa, avstickande vägar som både fört mig framåt, och 
stannat upp min process. Över ett år har gått sen jag bestämde mig för att 
göra mitt arbete i Trelleborg, men då enbart med busstationen Övre. Många 
vinklar, metoder och teorier kopplade till arbetet har jag sökt igenom för 
att tillslut hitta en metod som passar mig, som passar platsen, i tiden, och i 
sammanhanget. 

Genom att låta mig inspireras av Lees, Diedrich och Braaes ”The Travelling 
Transect” hoppas jag ha hittat ett sätt att se platsen/erna i dess sammanhang 
i staden och tiden, dess berättelser och kvaliteter och därigenom en potentiell 
gestaltning till den. Precis så som de beskriver på andra sidan i artikeln 
The Transect as a Method for Mapping and Narrating Water Landscapes: 
Humboldt’s Open Works and Transareal Travelling (2014). Men på samma 
sätt som att platser ser olika ut, har olika förutsättningar och bör tolkas och 
gestaltas utifrån dessa tror jag även att metoder måste tolkas utifrån sina 
förutsättningar. I mitt fall, i arbetet i Trelleborg har förutsättningarna skiljt sig 
mycket från dem som är beskrivna i den ovan nämnda artikeln. I mitt fall har 
det inte handlat om en okänd plats på kartan som först studeras historiskt, 
kartografiskt och samhälleligt, för att sedan studeras i detalj vid en viss tidpunkt, 
under en resa till platsen. En sådan process får en överblickbarhet som kan 
beskrivas i ett tydligt före - under - efter - perspektiv. 

I mitt fall har det handlat om en plats jag känner till förhållandevis väl. Platsen 
var min vardag i över ett halvår då jag jobbar på kommunen och reste till 
och från busshållplatsen varje vardag. Till Övre busstation kom jag tidigt 
varje morgon med bussen och skyndade iväg genom parken för att hinna 
till jobbet. Dit kom jag även varje eftermiddag/kväll, trött efter jobbet, och 
längtande efter att komma hem. Att platsen - eller platserna, jag har studerat i 
detta examensarbete varit en del av min vardag kan och bör inte bortses från, 
utan måste vara en del av, eller förutsättning i den metod jag använt mig av i 
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fältarbetet. I artikeln beskrivs Alexander von Humbolts forskning och arbete som 
en metodistisk och andlig/själslig guide till de tre landskaparkitketernas metod. 
Hans arbete beskrivs (fritt översatt) som att utforska ett specifikt geografiskt och 
kulturellt område från ett perspektiv av erfarenheter och upplevelser från en 
annan plats för att frambringa eller skapa förutsättningar för ny kunskap genom 
relationstänkande och ett öppensinnigt omdefinierande av lokala empiriska 
studier. Mitt perspektiv då jag studerat platserna är således både från tidigare 
erfarenheter och studier, men även från mina erfarenheter jag fått på platsen 
i sig. Att jag trött vandrat upp till Övre efter jobbet för att vänta på bussen, 
och att jag tagit med mig lunchlådan till en solig bänk i parken, att jag suttit 
på uteserveringarna på lunchen med mina kollegor, och att jag svurit över 
det skånska blåsiga klimatet som ofta gör sig påmint i Trelleborg, blir delar 
av min analys eftersom de är delar av mina tidigare upplevelser. Jag har fått 
ett känslomässigt engagemang i platsen som jag troligtvis inte fått på samma 
sätt om jag endast besökt platsen för att göra projektet.

Detta medför både positiva och negativa aspekter till arbetet. Å ena sidan 
har jag fått en förståelse för stadens helhet, med kultur och folkliv. Jag har fått 
en djupare förståelse för stadens pågående utveckling och diskurs kring detta 
då jag både suttit med på möten angående nya planer och själv arbetat med 
några. Å andra sidan har mitt engagemang i staden gjort att jag till viss del 
låst mig vid planer jag sett och miljöer jag vistats i. Sett strukturer i staden som 
självklara då de varit del av min vardag. Strukturer som inte nödvändigtvis 
varit självklara för en utomstående. Vid utveckling av områden och platser är 
det viktigt att både ha förståelse för den faktiska användningen av staden, 
men även förmåga att se hur befintliga strukturer kan förändras.

En annan aspekt av mitt arbete som kan kopplas till Humboldts teorier om 
ny kunskap via rörelse är att jag under arbetets gång flyttat från Malmö till 
Stockholm. Till skillnad från Braaes, Diedrichs och Lees före-, under- och 
efterperspektiv har min process snarare ett under- och efterperspektiv. Självklart 
kan man även prata om ett föreperspektiv, men det skulle snarare handla om 
vad jag upptäckt innan mitt val av metod, då jag tidigare funderat på en 
mängd teorier till arbetet. En sådan reflektion är endast intressant ur perspektivet 
att mina tidigare erfarenheter påverkar det sätt jag upplever platsen som jag 
beskrev i föregående stycke.

Efter flytten till Stockholm har mitt arbete framför allt gått ut på att sätta samman 
fältstudien. Skisser, fotografier, korta filmsnuttar och anteckningar studerades 
och analyserades för att sätta samman en helhetsbild. I Stockholm väcktes nya 
insikter om platsen. Förutfattade meningar jag inte trodde jag hade om platsen 
kom upp och kunde ifrågasättas. Distansen hjälpte mig på så sätt att komma 
vidare i analysen och slutligen i förslaget för platserna. Detta tillsammans 
med en grundlig analys av det samlade materialet. Under arbetet märkte jag 
även att det fanns luckor i analysen. Att jag gärna åkt tillbaka för att titta på 
platsen på nytt. Med hjälp av hjälpsamma, tidigare kollegor kunde jag dock 
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få nya fotografier på platserna jag hade funderingar kring som hjälpte arbetet.

Att jag fann luckor i analysen tror jag till stor del har att göra med att jag i 
arbetets början inte hade helt klart för mig vad arbetet skulle resultera i och 
vilka områden som arbetet skulle täcka. En del i metoden The Travelling 
Transect är att låta upptäcker på platsen - ’promts’ - leda analysen vidare, 
något som inte kan bestämmas på förhand. I mitt arbete har dessa upptäckter 
även kommit efter fältarbetets slut i form av historisk information med mera. 
Något som ledde till viljan att åka tillbaka och se delar av platsen på nytt. 
Metoden som professorerna beskriver har en tydlig och intensiv process 
där platsbesöket pågår under en vecka. Den intensiva fältstudien kräver ett 
omfattande förarbete där kontakter knyts, möten planeras och scheman sätts 
upp. Då min process varit mer utdragen och förarbetet varit mer flytande och 
inte alls lika inriktat på det faktiska projektet har fältarbetet delvis bestått av 
en osäkerhet. I ett nytt arbete hade jag fokuserat mer på förarbetet och satt 
upp tydligare ramar för vad fältstudien skulle innefatta. Till viss del tror jag 
dock att luckor i analysen alltid kommer att finnas då platser är långt mycket 
mer komplexa än vad man kan kartlägga i ett projekt.

I denna uppsats har syftet varit att beskriva platserna jag observerat utifrån 
mina egna upplevelser av dem. Arbetet är således min representation av 
stråket. Strukturen på arbetet har följt min explorativa metod där analyser 
och upptäckter presenteras efterhand. Jag har även valt ett relativt målande 
språk som möjligtvis skiljer sig från en traditionell akademisk uppsats. Detta 
för att beskriva känslor och atmosfärer från platserna. På så sätt hoppas jag 
kunna måla upp mina iakttagelser för läsaren och väcka dennes intresse för 
stråket. Läsarens får en bild av platserna och kan dra  egna erfarenheter och 
upplevelser. En utveckling av de ”bibliotek” av platser vi tidigare passerat för 
att se potentialen i, och på nytt förstå de nya platser vi besöker. Något som 
ofta beskrivits under utbildningen, och som vi ofta uppmanats ta hjälp av. 
Detta i linje med Humbolts filosofi och metod. ” It was precisely the bold and 
startling comparison in his publications that offered Alexander von Humboldt 
the chance to educate his readership to be active readers and to simultaneously 
contribute to the deprovincialization of a kind of thought [...] that reduced 
everything to traditional classifications through the complicity of “systematic 
ideas.” In its transareal dimension, Humboldt’s hemispheric science was a 
science of and derived from movement.” (Ette, pp105). Huvudtesen i detta citat, 
the movement, ska i detta sammanhang även kunna tolkas som en utveckling 
av något. Hur något utvecklas från ett stadium till ett annat där produkten av 
studierna alltid kan kopplas vidare till ny förståelse och kunskap. Detta för att 
möjliggöra framtida utveckling och förståelse av stråket och staden. 

En kritik mot min metod och mitt val av representation kan vara att arbetet blir 
för subjektivt. Jag vill dock hävda att platser aldrig kan vara objektiva, utan 
upplevs olika beroende på vem som upplever den. I den fenomenologiska läran 
skapas rummet i relationen mellan platsen i sig och hur den upplevs av andra. 
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Något som arkitekter och planerare ofta inkluderar i analyser, enligt Tomas 
Wikström och Lina Olsson (2012). Ett stråk är inte enbart en förflyttningssträcka, 
utan även rum i staden, för förflyttning, vistelse och möten. Genom att se 
stråket fysiska struktur i relation till hur det upplevs bidrar, i min uppfattning, 
till en mer nyanserad bild av stråket och dess platser. Transparensen i arbetet 
är dock fundamental, där egna erfarenheter inte kan misstolkas som objektiva 
sanningar om platsen. Andrea Kahn (2002) skriver att representationer av 
städer ofta flätar samman motstridiga aspekter till en enhetlig och överblickbar 
bild. Samtidigt menar hon att staden upplevs och existerar på många olika 
plan parallellt, beroende på vem som upplever den, när och på vilket sätt. 
Genom att i detta arbete ge en bild av staden så som jag upplever den är 
intentionen att även lämna utrymme för andras upplevelser av staden.

Mitt arbete har resulterat i en grundlig analys av stråket, men förslag har 
delvis varit relativt försiktiga. Min metod syftar dock till en ständig förvandling 
’transformation’ av platsen vilket leder till ett öppet slut i arbetet. Arbetet blir på 
så vis en del i en ständig förändring av stråket där utveckling bör hanteras efter 
hand. Jag har därför gjort ställningstagandet att presentera större förändringar 
på de platser jag anser relevanta i nuläget, medan andra lämnats mer öppna 
för en framtida utveckling över tid. Med mitt arbete hoppas jag ändå kunna 
bidra till förståelse för platserna i en framtida fas.

En spännande reflektion jag gjort efter arbetet är hur min förståelse av min 
metod ökat under arbetets gång. På vilket sätt det hänger samman med The 
Travelling Transect och Humboldts filosofier, och på vilket sätt det skiljer sig. 
Dock har det slagit mig hur stora likheter mina slutsatser av metoden arbetet 
varit med de båda tidigare. Resultatet skiljer sig självklart, men huvuddragen i 
metoden har varit densamma, framför allt filosofin bakom metoden. Detta trots 
att jag själv länge var osäker på vad jag faktiskt gjorde och om min metod 
(kanske snarare process) var ”vattentät”. Slutsatsen tror jag hänger samman 
med Humboldts teorier om utveckling. Ett synsätt som är ganska självklart 
ur ett postmodernt perspektiv, där allt är beroende av sina omständigheter. 
Postmodernt ur ett filosofiskt perspektiv snarare än ett klassiskt arkitektoniskt. På 
så sätt kan man genom analyser och reflektioner alltid hitta ett sätt att koppla 
resultatet till metoden. Vilket i sin förlängning innebär att resultatet enbart är en 
del av min sanning, vid en specifik tidpunkt - i kontrast till en universell, statisk 
sanning. Något som stärker tesen om ett resultat med öppet slut, där andra 
kan ta vid och upptäcka nya sanningar, som tillsammans förstärker bilden av 
stråket och dess sammanhang.  

Ända sedan jag, hösten 2009, började studera landskapsarkitektur har 
yrkesrollen beskrivits, och liknats vid, en spindel i ett nät. Landskapsarkitekten 
ska förstå relationer mellan olika delar i ett projekt, ha ett brett kunskapsfält 
och kunna koppla samman rumslighet och gestaltning med tekniska aspekter 
så som markfysik, biologi, hållbarhet etc. Under hela utbildningen har vi 
tränats i att se helheter, men även dess innehållande delar genom att skifta i 
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perspektiv från den stora till den lilla skalan för att på så sätt kunna härleda 
platsens betydelse i dess omgivning och vice versa. 

Detta arbete har inneburit att jag fått arbeta med hela yrkesrollens räckvidd. 
Från stadsbyggnad till förslag på skötsel. Att studera en plats utifrån dess 
befintliga kvaliteter tror jag kräver att skalan på både analys och förslag måste 
kunna variera. Att bestämma en detaljeringsgrad på förslaget har varit en av 
de största utmaningarna i detta arbete.  

En stad är en plats som utvecklats länge, där olika individer och generationer 
har satt sina spår. Och där olika politiska och arkitektoniska beslut har 
påverkat dess utbredning, utseende och funktion. Att se staden utifrån dess 
sammanhang, utifrån dess faktiska varande och utifrån händelser som skapat 
det som vi idag ser i staden är en förutsättning för att förstå vad som platserna 
bär och hur de kan utvecklas. Vare sig det är politiska beslut eller människors 
levnadsmönster i staden.
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Långt innan jag bestämde mig för att skriva om stråket i Trelleborg hade jag 
identifierat Övre som ett spännande område i staden i stort behov av utveckling. 
Länge försökte jag formulera ett examensarbete som enbart handlade om Övre. 
Jämställdhetsperspektiv, successiv och anpassningsbar utveckling var olika 
fokusområden jag försökte applicera på Övre. Men där det ena kändes smalt 
och påklistrat kändes det andra för brett. Den öppna kilen som Övre består 
av kan rymma en mängd olika funktioner, men är samtidigt för begränsad 
för en traditionell kvartersstadsstrukur. Genom att istället studera stråket kunde 
jag hitta en struktur som sträckte sig bortom Övres gränser och sätta platsen 
i ett större sammanhang. Självklart ska analyser och studier av platsar alltid 
frångå projektområdets faktiska gränser då de påverkar och påverkas av 
omkringliggande platser och strukturer. Genom att i första hand studera stråket 
kunde jag dock enklare frångå den öst-västliga strukturen på Övre som är 
en bidragande faktor till att platsen upplevs frånkopplad sitt sammanhang.  

Att mitt arbete haft sitt ursprung i ett gestaltningsförslag för Övre är säkerligen 
synligt i slutprodukten. Detaljeringsgraden är högre i förslaget för utvecklingen 
på Övre än vad den är i de övriga delområdena. Till viss del kan man se 
mitt arbete som en analys och gestaltning av Övre, där jag använt stråket för 
att se platsen i dess sammanhang. Lite som Kahn och Burns beskriver med 
the areas of control, influence och effect. Övre är min area of control, som 
påverkas av förändringar i staden vilket ger effekter på Stortorget, kvarteret 
Signalen och vice versa. Jag vill dock påstå att Övre har en viktigare roll i 
stråket än de övriga delområdena i nuläget. Övre är i större behov av direkt 
omgestaltning, medan de övriga delarna i högre grad kan utvecklas på 
sikt. Med detta menar jag inte att stråket inte bör utvecklas. Områdena är 
analyserade efter hur de förhåller sig till varandra och förslaget är utvecklat 
likaså. Att utveckla ett stråk som sträcker sig från norr till söder och skär rakt 
genom stadskärnan har potential att hålla samman staden och gynna gång 
och cykeltrafik. Stråket sträcker sig dessutom mellan spännande delar av staden 

förslaget
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som genom upprustning kan bidra till att de blir upptäckta på nytt. Genom att 
binda samman projektet med stråket till utvecklingen på Övre uppmärksammas 
de delar som idag är otillgängliga och i behov av utveckling ur ett längre 
perspektiv. Förändringen på Övre sammankopplas med stråket vilket kan gynna 
utvecklingen och ianspråktagandet av det intilliggande kvarteret Signalen. På 
samma sätt kan det friare kvarteret Signalen påverka utvecklingen på Övre 
och skapa ett levande kvarter med flera olika verksamheter. 

Utvecklingsstrategin och gestaltnignsprinciperna för stråket innefattar parallella 
tidsperspektiv. Analysen av stråket har identifierat en varierad problematik 
och potential i de olika områdena. Trygghetsaspekten på Övre är relevant 
att direkt åtgärda, medan utvecklingen av stadsparken medför kvaliteter på 
sikt. Detsamma gäller utvecklingen i kvarteret Signalen. Kvarteret måste först 
öppnas upp och tillgängliggöras för att  senare utvecklas med nya funktioner 
som lyfter platserna. På grund av den otrygga situationen på Övre varierar 
dessutom åtgärdernas skala. Små åtgärder som kan förbättra situationen 
snabbt föreslås först och kompletteras senare med större, mer avancerade 
och långsiktiga. Platsernas specifika problematik föregår därför utvecklingen 
av stråket som sådant. Tillsammans skapar dock åtgärderna ett upplevelserikt 
och tryggt stråk som möjliggör vistelse, trivsel och rörelse. 

Föreslagna åtgärder kan tyckas försiktiga för det omfattande analysarbete 
jag gjort om platserna, men ställningstagandet om åtgärderna har gjorts efter 
att helheten har studerats. Platsspecifika kvaliteter kan ha olika skala. Det kan 
vara en solig plats framför en fasad, rumsligheten som uppstår under ett stort 
träd, känslan i ett kvarter med en viss byggnadsstil, upplevelsen av öppet 
eller stängt, högt eller lågt, eller sammanhanget i staden. Stråket i Trelleborg  
sträcker sig genom stadskärnan. I en stad av Trelleborgs storlek är centrum ofta 
begränsat varför det där är viktigt att se till stråket i relation till centrum. I en 
mindre stad är kopplingarna mellan de olika centrumfunktionerna extra viktigt 
då utbudet och omfattningen av dem är begränsat. För stråket i Trelleborg 
har därför en storskalig platsspecifik upptäckt varit att stråket i första hand 
bör vara en del i ett nät som kommunicerar stadens olika platser. Nya noder 
och funktioner kan ligga längs med stråket, men bör inte konkurrera med 
befintliga. Istället  bör nya noder ses som komplement till stadens befintliga 
platser. Stråket i Trelleborg får därför ingen djärv och utmanande design som 
utmärker stråket som viktigare än andra, något som kunde passat bättre på 
en annan plats. Helheten av stråket bör ses i sammanhanget av staden, vilket 
gör att angränsande stråk också bör studeras och utvecklas. 

Att besvara frågan om jag kan se stadens helhet bättre genom att se stråkets 
helhet är svårt att ta ställning till. Genom att analysera flera platser och hur 
de förhåller sig till varandra ges såklart en större bild av sammanhanget än 
om analysen skulle koncentreras till en specifik plats. I detta arbete har jag 
dock fokuserat på hur platserna och stråket förhåller sig till stadens helhet och  
tycker att jag fått en ganska bra bild av det. Jag tror dock att en analys av 
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hur en specifik plats förhåller sig till stadens helhet också hade bidragit till 
förståelsen av stadens helhet. Att hävda att stråkstudier i sig leder till förståelse 
av stadens helhet vill jag därför inte hävda. Jag tror snarare att det handlar 
om intentionen och syftet med studien. Strukturer i staden bör analyseras i 
alla projekt även om skalan på projektet kan variera från stad till stadsdel 
till kvarter osv. 

Stråket passerar områden i staden som växt fram under olika decennier och 
har därför olika karaktärer. För att värna dessa har också en mer detaljerad 
platsanalys varit nödvändig. De olika karaktärerna har potential att utveckla 
stråket till en varierande och spännande promenad genom staden. Stråket 
passerar dessutom ett område som idag är avstängt varför kopplingar 
mellan de olika områdena är viktiga både i den fysiska gestaltningen och 
på ett psykologiskt plan genom att medvetandegöra stråket och platserna. I 
förslaget har jag valt att spara de unika kvaliteterna i vardera område, men 
tillgängliggjort platserna genom tydlighet vid entréer och kompletterat dem 
med element som påminner om den urbana miljön som bänkar, belysning, 
ordnade planteringar och bättre markbeläggning. Med Lisa Diedrichs ord 
kan man därför säga att jag på den stora skalan valt en ’foreignisation’, 
där unika kvaliteter värnas i så stor utsträckning som möjligt som på sikt kan 
accepteras vara en del av den urbana miljön genom ianspråktagande av 
platserna. Däremot har jag på den lilla skalan valt att tillföra urbana element 
- en ’domestication’ av miljöerna för att tillgängliggöra och trygghetsanpassa 
dem och på så sätt bjuda in till i anspråkstagande av platserna.

Under arbetets gång har många olika tankar kommit upp om vad stråket ska 
innehålla. Det slutgiltiga förslaget har inte varit lätt att komma fram till. Länge 
växte möjligheterna och infallsvinklarna till förslaget ju mer jag satte mig in i 
platserna. Detta till skillnad från andra projekt jag arbetat med där möjligheterna 
minskat ju mer jag satt mig in i platserna. Jag tror att detta har att göra med 
stråkets omfattning. Området för stråket är stort och inga direkta gränser för 
delområdena var dragna från början. Samtidigt var min analys platsspecifik 
där stråket studerats i detalj. En upprepad pendling mellan detaljen och de 
stora greppen ledde till en ambivalens i detaljeringsgrad där jag å ena sidan 
ville rita specifika platser kring ett fynd i platsanalysen, å andra sidan ville 
flytta runt stora funktioner och noder i staden. Slutprodukten med ett förslag 
i skiftande detaljeringsgrad blev lösningen då platsanalysen faktiskt bidragit 
till en förståelse om att platserna har olika behov och att detaljeringsgraden 
därför skiftar. Angreppssättet var dock nytt för mig, varför det tog lång tid för 
mig att komma till insikten. I mina inledande frågeställningar frågar jag mig hur 
ett stråk genom en befintlig miljö kan utvecklas så att platsspecifika kvaliteter 
tas tillvara och en god helhet uppnås. För mig har ett sätt varit just detta, att 
låta behoven och förutsättningarna på platsen och stråket i sig bestämma 
detaljeringsgraden på förslaget.  

Trots min detaljerade analys var det dessutom svårt att faktiskt förstå platsernas 
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omfattning. Intrycket, framför allt på Övre, var stort och öppet. Detta på 
grund av de många parallella körytorna och bristen på byggnader som drar 
ner skalan. Väl framme vid ritbordet gick det dock upp för mig att ytan var 
begränsad och att det var svårt att rymma de så viktiga bostäderna på ytan 
och samtidigt ha plats för publika gångstråk. Den långsmala yta som området 
består av har varit mycket problematisk att handskas med. En av de mest 
utmanande uppgifterna i detta arbete. 

I förslaget presenteras en småskalig bebyggelse på Övre. I dagens situation 
med bostadsbrist och i anspråkstagande av landsbygdens åkermark kan  
tyckas att det i en innerstadsmiljö bör byggas högre och tätare. Jag har dock 
valt att se Övre i sitt sammanhang i staden. Flera förtätningsprojekt är igång 
med höga hus i en mer traditionell kvartersstruktur - både i den nuvarande 
stadskärnan och på längre sikt i hamnen. Den valda metoden har hjälpt mig 
att se hur platsernas specifika kvaliteter och omgivande funktioner kan göra 
Övre till en mer intimt kvarter präglat av grönstruktur och publika ytor. För att 
människor kan välja att bo i staden bör ett varierat utbud av boendetyper 
finnas. På så sätt kan Övre komplettera de mer storskaliga förtätningsprojekt 
som presenteras i andra delar av staden.

VIDARE STUDIER

Arbetet presenterar ett utvecklingsförslag för stråket i Trelleborg där metoden 
The Travelling Transect varit vägledande i såväl analys som förslag. Metoden 
syftar till att ge en nyanserad bild av den studerade platsen för att undvika 
universella och statiska designlösningar som inte tar hänsyn till platsens specifika 
förutsättningar. Kortvariga kvaliteter som atmosfärer, relationer och dynamik i 
landskapet studeras och ställs i relation till större strukturer som historik, kultur, 
politik och läge. Metoden innefattar på så sätt en ambition att kartlägga 
upplevelsen av platsen.

Enligt Tomas Wikström och Lina Olsson (2012) ser arkitekter och planerare ofta 
stråk enbart som förflyttningssträckor när stråk i själva verket både representerar 
rummet för förflyttningar och de förflyttningsakter och flöden som definierar 
det. Gällande rum, menar Wikstöm och Olsson, har arkitekter å andra sidan 
nästan alltid en fenomenologisk vinkel på analysen, avsiktligt eller ej.

Genom att studera stråk utifrån metoden The Travelling Transect tydliggörs 
stråket som rum i staden snarare än enbart förflyttningssträckor. Stråket, till 
skillnad från exempelvis vägen, hänger starkt samman med hur människor 
använder det (Persson 2004). 

I framtida studier och förslag för stråk uppmuntras därför metoden The Travelling 
Transect. Metoden är dock utvecklad i projekt för nedlagda hamnområden 
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och i vattenlandskap. Studier för en bredare anpassning till stadsmiljöer 
föreslås därför, då även städer har en dynamisk utbredning. För att intensifiera 
processen, som i detta fall varit tidskrävande, föreslås dock ett tydligt ramverk 
för hur analysen ska utföras på förhand. Ett sådant ramverk bör kunna variera 
beroende på projektet, men kan vara en utgångspunkt som skulle underlätta 
processen.  

I metoden ingår även att se stadens ständiga utveckling från något till något. 
Att ta hänsyn till stadens utveckling innebär att lämna utrymme för nya analyser  
i projekten. Dessutom innebär det att tidigare analyser bör studeras för att 
skapa förståelse för platsens utgångsläge och tidigare funktion. Strukturer för 
hur detta ska fungera i praktiken är också värda att studeras då risken finns 
att tidigare projekt och planer ofta kan komma att försvinna i arkiv.

För stråket i Trelleborg bidrar detta projekt till en övergripande bild stråket 
i relation till staden. Utvecklingsstrategier och gestaltningsprinciper ger en 
översiktlig bild av förslaget. Innan anläggning bör dock en mer detaljerad 
design utvecklas där tekniska aspekter studeras mer än på en konceptuell nivå. 
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